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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ



Ця спеціальність має значні переваги у майбутньому для кожного молодого

фахівця, який не тільки набуде у нас в Академії глибоких теоретичних

знань з дисциплін, але й оволодіє практичними навиками у виконанні

поставлених цілей. Саме вивчення таких дисциплін допоможе стати тобі

успішним, висококваліфікованим спеціалістом.

СТРУКТУРА КУРСУ

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність»

• Дисципліни загальної підготовки

• Дисципліни професійної підготовки

• Вибіркові дисципліни професійної підготовки

• Блок 1

• Блок 2



Можливі посади

 директор підприємства за видами 
економічної діяльності;

 керівник агентства: страхового, 
нерухомості, рекламного тощо;

 керівник підприємства сфери 
послуг;

 директор підприємства з надання 
послуг;

 директор підприємства у сфері 
охорони здоров'я, освіти, культури.

 директор торговельної фірми;
 керівник магазину;
 комерсант;
 завідувач торговельного залу;
 менеджер у роздрібній та оптовій 

торгівлі;

Після закінчення курсу зможете займати багато посад, тому 

потрібно визначитися якими з вибіркових дисциплін Ви 

зацікавлені найбільше

 менеджер у сфері послуг.
 фахівець з біржової торгівлі, 

брокер, дилер;
 фахівець із біржових операцій;
 аукціоніст (ліцитатор);
 торговельний брокер (маклер).



Вибіркові дисципліни Блок 1

 АГРАРНЕ ПРАВО

 ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

 ЛОГІСТИКА

 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

 ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 ТРУДОВЕ ПРАВО

 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 ФІНАНСИ

 ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ



Вибіркові дисципліни Блок 2

 ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

 ГРОШІ ТА КРЕДИТ

 ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

 КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

 ОСНОВИ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

 ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА

 РЕКЛАМА І РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ



АГРАРНЕ ПРАВО
Предмет вивчення 

дисципліни: 
суспільні правовідносини, що
виникають щодо виробництва,
переробки та реалізації
сільськогосподарської
продукції.

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 4 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни

формування у майбутніх підприємців системи поглядів 
та спеціальних знань в галузі аграрного права України, 

набуття практичних навичок щодо тлумачення та 
застосування норм аграрного законодавства.



ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

соціально-трудові відносини
на макро- і макрорівні та
закономірності їх розвитку

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 6 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни

формування теоретичних і практичних знань 
щодо функціонування, розвитку та регулювання 

соціально-трудових відносин у суспільстві



ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ
Предмет вивчення 

дисципліни: 
методологія і методи побудови,
аналізу систем електронної
комерції та технологій ведення
бізнесу на основі використання
інформаційно-комунікаційних
можливостей мережі Internet.

Обсяг – 4 кредити, 120 годин

Період навчання- 4 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни
формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань і 
практичних навичок щодо виконання ділових операцій та 

угод із використанням електронних засобів обробки 
інформації та всесвітньої мережі Інтернет для забезпечення 

більшої ефективності майбутньої підприємницької і 
професійної діяльності.



ЛОГІСТИКА
Предмет вивчення 

дисципліни: 
загальні закономірності 

розвитку логістичних систем, 
особливості та тенденції 
управління й оптимізації 

матеріальних потоків.

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 7 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни
формування системних знань і розуміння концептуальних основ
логістики, теорії та практики розвитку цього спрямування та
одержання навичок організації логістичних процесів транспортування,
складування, вантажопереробки товарної продукції, управління
запасами, закупівлями та реалізацією продукції на ринку,
виробничими операціями, а також управління процедурами
замовлень і логістичним сервісом



МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Предмет вивчення 

дисципліни: 
система міжнародних
економічних відносин, що
складаються між національними
економіками країн світу в
умовах глобалізації.

Обсяг – 6 кредитів, 180 годин

Період навчання- 6 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни
формування системи знань з міжнародних економічних відносин,
умов, форм, методів й основного інструментарію міжнародної
економічної діяльності, також набуття студентами широких знань про
соціально-економічні проблеми світового господарства, про
закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивчення
теоретичних основ світової економіки, специфіки формування,
особливостей та тенденцій сучасного її розвитку.



ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Предмет вивчення 
дисципліни: 

сукупність теоретичних, 
методичних і практичних 
аспектів організаційного 

проектування підприємств

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 7 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

формування теоретичних знань і практичних 
навичок щодо методологічних та методичних 
основ проектування підприємств, враховуючи 

відповідні законодавчі акти.



СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Предмет вивчення дисципліни: 
сукупність теоретичних і практичних 
проблем аграрного розвитку на 
основі забезпечення інноваційними 
технологіями, зростання 
продуктивності праці та 
стимулювання підприємництва і 
кооперації в сільській місцевості.

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 3 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни

вивчення студентами теоретичних засад аграрного
розвитку та напрямків його практичного застосування в
економіці України.



ТРУДОВЕ ПРАВО

Предмет вивчення 
дисципліни: 

сукупність трудових 
правовідносин

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 5 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

формування юридичного мислення; набуття навичок щодо
застосування теоретичних правових знань у практичних
управлінських ситуаціях, а також навичок самостійної роботи,
необхідних для подальшого поглиблення й своєчасного
оновлення професійних менеджерських знань, формування
правосвідомості і правової культури у майбутніх працівників
ділової еліти.



УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Предмет вивчення 

дисципліни: 
створення і впровадження систем
якості відповідно до міжнародних
стандартів серії ISO 9000 для
забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної
продукції

Обсяг – 6 кредитів, 180 годин

Період навчання- 8 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни
формування системи знань з теорії та методології 

управління якістю, принципів побудови та функціонування 
систем управління якістю для різних видів товарів 

(продукції, послуг), вивчення нормативно-законодавчих, 
організаційних та економічних питань з управління якістю 

товарів (послуг)



ФІНАНСИ
Предмет вивчення 

дисципліни: 
сукупність фінансових відносин на всіх 

рівнях господарювання: 
загальнодержавному (макрорівень), 

регіональному (рівень адміністративно-
територіальних формувань) і на рівні 

окремих господарюючих одиниць 
(мікрорівень)

Обсяг – 4 кредити, 120 годин

Період навчання- 4 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни
виробити глибоке усвідомлення економічної природи та 

суті фінансів, їх об’єктивної необхідності тенденцій розвитку 
фінансових відносин та їх особливостей у сфері державних 

фінансів, міжнародних фінансів, фінансів господарських 
одиниць. Навчити вирішувати проблеми теорії та практики 

розбудови фінансової політики держави.



ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

аналіз процесів 
ціноутворення в 

умовах ринку.

Обсяг – 4 кредити, 120 годин

Період навчання- 6 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни
теоретичне висвітлення та практичне обґрунтування питань ролі і місця
ціни у економічних відносинах; сутності цінової політики, стратегії та
методів ціноутворення; особливостей ціноутворення на ринках
факторів виробництва та у різних галузях народного господарства; ролі
державного регулювання процесів ціноутворення, макроекономічних
та зовнішньоторговельних аспектів ціни, ціноутворення у системі
маркетингу.



ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Предмет вивчення 
дисципліни: 

суспільні відносини, 
врегульовані нормами 

господарського 
законодавства

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 4 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни

надати широкі теоретичні знання і практичні навички,
пов’язані із правовим статусом суб’єктів
господарювання та правовим регулюванням
господарської діяльності в цілому



ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

грошова і банківська
система як центральної
ланки інфраструктури

грошового ринку

Обсяг – 4 кредити, 120 годин

Період навчання- 4 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни

вивчення теоретико-методологічних засад і 
організаційно-правового механізму

функціонування в ринковій економіці грошей, 
кредиту і банків



ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

інноваційна діяльність
підприємства

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 6 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни

формування знань і навичок раціональної організації та 
економічного обґрунтування напрямків інноваційної 

діяльності підприємства з урахуванням сучасних 
тенденцій інноваційного розвитку економіки



ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Предмет вивчення дисципліни: 
вивчення технологічних і
функціональних складових різних
класів інформаційних систем
управління та критеріїв їх
ефективного використання при
здійсненні управлінсько-
адміністративної діяльності в
організаціях та підприємствах.

Обсяг – 4 кредити, 120 годин

Період навчання- 4 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

забезпечення достатнього рівня теоретичних знань про
сутність інформаційних процесів, призначення, функціональні
особливості сучасних інформаційних систем і технологій в
функціонуванні сучасних підприємств та формування
практичних навичок їх раціонального використання у процесі
здійснення управлінської діяльності та адміністрування ними.



КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

Предмет вивчення 
дисципліни: 

суспільні відносини,
врегульовані нормами
комерційного
(торговельного) права

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 5 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

надати широкі теоретичні знання і практичні навички, 
пов’язані із формуванням у студентів адекватних

уявлень про сучасну торговельну діяльність та 
перспективи її розвитку, її правове забезпечення



МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

методи і процеси дослідження
зовнішнього і внутрішнього бізнес —
середовища підприємства,
економічні категорії, науково-
методичні та практичні аспекти
маркетингових досліджень

Обсяг – 4 кредити, 120 годин

Період навчання- 6 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

надання знань щодо системи, методів та алгоритмів аналізу 
внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища 

підприємств, шляхів і резервів їх маркетингового розвитку; 
вивчення принципів організації маркетингових досліджень, 
проведення планування методів маркетингових досліджень



МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

процеси й методи вивчення
та задоволення потреб
споживачів як пріоритетних
суб'єктів ринку

Обсяг – 6 кредитів, 180 годин

Період навчання- 6 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

формування у майбутніх підприємців сучасної системи
поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття
практичних навичок щодо просування товарів на ринок з
урахуванням задоволення потреб споживачів та
забезпечення ефективної діяльності підприємства



ОСНОВИ АГРАРНОГО РОЗВИТКУ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

відносини, що виникають в
процесі аграрного розвитку

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 3 семестр

Підсумкова форма контролю- іспит

Мета вивчення дисципліни

вивчення теоретичних засад аграрного
розвитку та напрямків його практичного
застосування в економіці України.



ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА

Предмет вивчення 
дисципліни: 

теоретичні засади ринкових
відносин у підприємництві
та його соціально-
економічні основи

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 7 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

надання знань з основ підприємницької
діяльності, формування у майбутніх спеціалістів
професійних знань у сфері початкових дій в
бізнесі.



РЕКЛАМА І РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Предмет вивчення 
дисципліни: 

аналіз процесів та заходів 
проведення рекламної 

кампанії підприємств для 
стимулювання збуту їх 

продукції.

Обсяг – 5 кредитів, 150 годин

Період навчання- 7 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни
навчити майбутнього підприємця чітко орієнтуватись в 
ринковому середовищі у виборі напрямку діяльності 
підприємства і виробництва конкурентоспроможної 

продукції , розкрити основні принципи рекламної 
діяльності, надати розуміння рекламної діяльності в 

ринкових умовах



СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

Предмет вивчення дисципліни: 
стабільне забезпечення населення країни
продуктами харчування, а промисловості
– якісною сировиною. Вирішується
шляхом впровадження досягнень науки і
прогресивних форм організації
виробництва, праці і управління,
спрямованих не лише на збільшення
обсягів виробництва, а й поліпшення
якості продукції.

Обсяг – 6 кредитів, 180 годин

Період навчання- 8 семестр

Підсумкова форма контролю- залік

Мета вивчення дисципліни

формування цілісної системи знань зі стандартизації,
метрології, сертифікації та управління якістю. Це дає змогу
забезпечити високу кваліфікацію майбутніх спеціалістів у
їхній виробничій діяльності, використовувати досягнення
стандартизації в управлінні якістю продовольчих товарів



Вибір за тобою !!!


