
 
 

 



Вступ 

 

Програма вступного випробування (вступного іспиту) із спеціальності для 

вступу на навчання в аспірантурі на здобуття ступеня доктора філософії окреслює 

загальний обсяг теоретичних знань та практичних вмінь, загальних та спеціальних 

компетентностей, якими повинні володіти абітурієнти для навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спец. 051 „Економіка”. 

Метою вступного випробування із спеціальності є визначення фактичного 

рівня підготовки абітурієнтів (рівня систематизації теоретичних знань та 

практичних навичок самостійної економічної роботи) та його достатності для 

проведення наукових досліджень з обраної спеціальності. 
Програма вступного випробування охоплює ключові положення дисциплін 

„Економічна теорія”, „Економіка підприємства”, „Міжнародна економіка”, 

„Економічна діагностика”, „Інноваційний розвиток підприємства”.   

Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у цій 

програмі, представлено у вигляді тестів одного рівня складності, з яких 

сформовано екзаменаційні білети. 

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави для 

висновку про рівень сформованості у абітурієнта відповідних вмінь та навичок, 

необхідних для навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за 

спец. 051 „Економіка”. 

 

Зміст програми 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Предмет і об’єкт економічної теорії. Тлумачення предмета економічної теорії різними 

школами. Функції економічної теорії: теоретико-пізнавальна (гносеологічна), практична, 

ідеологічна (світоглядна, виховна) методологічна. 

Методи економічного дослідження. Сутність методу та його структурні елементи. 

Система методів сучасної методології економічного дослідження. Методи єдності якісних, 

абстрактних і конкретних, логічних і історичних, індуктивних та дедуктивних, аналітичних і 

синтетичних, позитивних і нормативних підходів до економічного дослідження. Графічні та 

економетричні методи. Економіко-математичні та економіко-статистичні методи. 

Виникнення і розвиток економічної теорії. Зародження економічної думки. Класична 

економічна теорія. Марксизм. Кейнсіанство. Історична школа та маржиналізм. Основні напрями 

сучасної економічної теорії. Неокейнсіанство. Неолібералізм. Інституціоналізм та його 

еволюція.  

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці 

Матеріальне та нематеріальне виробництво. Фактори виробництва. Класифікації факторів 

виробництва. Робоча сила, засоби праці, предмети праці. Земля, праця, капітал та 

підприємницькі здібності.  

Виробничий потенціал суспільства і обмеженість ресурсів. Межа виробничих 

можливостей і проблеми економічного вибору. Альтернативні витрати. Крива виробничих 

можливостей. Закон зростання альтернативних витрат. Неповне використання економічних 

ресурсів. Економічне зростання.  

 

 



Тема 3. Економічні потреби та інтереси 

Сутність потреб та їх класифікація. Абсолютні, дійсні, платоспроможні та перспективні 

економічні потреби. Фізіологічні, соціальні та духовні потреби. Економічні потреби та 

економічні блага. Ієрархія потреб за Маслоу. 

Закон зростання потреб та його прояви. Безмежність потреб. Шляхи подолання 

суперечностей між безмежними потребами й обмеженістю ресурсів. 

Економічні інтереси як рушійна сила економічного розвитку. Сутність економічних 

інтересів, їх структура та взаємодія. Суспільні, приватні та колективні інтереси.  

 

Тема 4. Економічна система та закони її розвитку 

Поняття економічної системи та її структурні елементи. Гуманістична, демократична та 

екологічна спрямованість економічної системи. 

Функціональні типи економічних систем. Виробничі економічні системи. Ринкові 

економічні системи. Цінові економічні системи. Грошові економічні системи. Фінансові 

економічні системи. Фіскальні економічні системи. Економічні системи за формами 

господарювання. Конкурентна ринкова система та монополістична ринкова економічна 

система. Адміністративна економічна система. Змішана економічна система. Економічні 

системи за формаційними ознаками і за типом технологічного розвитку. Традиційна економічна 

система. Аграрна економічна система. Індустріальна економічна система. Постіндустріальна 

економічна система.  

  

Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші 

Натуральне і товарне виробництво. Основні риси натурального виробництва. Основні 

риси товарного виробництва. Види товарного виробництва. Проста і розвинена форми 

товарного виробництва.  

Товар. Властивості товару. Споживча вартість і корисність товару. Суб’єктивна та 

об’єктивна корисність товару. Вартість товару. Мінова вартість товару.  

Гроші та їх економічна природа. Виникнення грошей. Основні етапи еволюції грошей. 

Типи грошових систем: металевого грошового обігу та паперово-кредитного грошового обігу. 

Функції грошей. Гроші як міра вартості. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як 

засіб нагромадження. Світові гроші.  

Закон грошового обміну. Кількісне рівняння обміну. Відповідність товарної та грошової 

маси. Суть та наслідки інфляції. Типи інфляції: повзуча, галопуюча та гіперінфляція. 

 

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата 

Сутність капіталу. Еволюція поняття капіталу та його сучасне визначення. Історія 

етимології капіталу. Перетворення грошей у капітал. Гроші і капітал. Загальна формула руху 

капіталу. Торговельний і лихварський капітал. Первісне нагромадження капіталу. Умови 

функціонування капіталу.  

Альтернативні теорії капіталу. Класична школа про капітал. Марксистська школа про 

капітал. Погляди сучасних економістів щодо сутності капіталу. 

Наймана праця. Властивості робочої сили як товару. Основні форми оплати праці. 

Погодинна форма оплати праці. Відрядна форма оплати праці. Номінальна і реальна заробітна 

плата. Мінімальна заробітна плата. 

 

Тема 7. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку 

Сутність ринкових відносин. Об‘єкти та суб‘єкти ринкових відносин. Регулююча, 

стимулююча, розподільча та інтегруюча функції ринку. Умови формування ринку. Ринок, 

основні критерії ринку. Моделі ринку. Чиста конкуренція, монополістична конкуренція, 

олігополія, чиста монополія. 

Конкуренція та її види. Типи конкуренції. Позитиви та негативи конкуренції. 

Ціноутворення. Види ціноутворення.   

Попит та його чинники. Закон попиту. Ефект доходу. Ефект заміщення.  Крива попиту.  

Пропозиція та її чинники. Крива пропозиції. Закон пропозиції.  



Рівноважний стан ринку. Рівноважна ціна. Рівноважний обсяг виробництва. Порушення 

ринкової рівноваги. Дефіцит та надлишок товарів. 

 

Тема 8. Суспільне відтворення. Суспільний продукт та його основні форми 

Сутність суспільного відтворення та його основні елементи. Види відтворення та умови їх 

реалізації. Просте відтворення. Розширене відтворення економіки.  

Державне регулювання суспільного відтворення. Основні теорії державного регулювання. 

Прямий та опосередкований вплив держави на функціонування господарського механізму. 

Державне регулювання економіки. Внутрішні та зовнішні функції держави. Основні економічні 

функції держави. Методи державного регулювання. Економічна політика держави. 

Суспільний продукт та його структура. Форми суспільного продукту. Фонд заміщення. 

Фонд споживання. Фонд нагромадження. Методи обчислення суспільного продукту. Метод 

балансу народного господарства. Система національних рахунків.  

Сучасні форми суспільного продукту. Валовий внутрішній продукт. Номінальний та 

реальний ВВП. Валовий національний продукт. Чистий внутрішній продукт. Національний 

дохід.  

 

Тема 9. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх 

регулювання державою 

Сутність економічного циклу. Економічний цикл та його фази. Передумови циклу. Етапи 

дослідження природи економічних циклів. 

Сутність економічного зростання. Типи та форми економічного зростання. Екстенсивний 

тип економічного зростання. Інтенсивний тип економічного зростання. Екстенсивний тип 

зростання. Переваги та недоліки економічного зростання. Фактори економічного зростання.  

Зайнятість, категорії зайнятих. Повна та неповна зайнятість. Форми зайнятості. Неповна 

зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили. Сутність безробіття. Природне 

безробіття та його чинники. Циклічне безробіття. Соціальні наслідки безробіття. 

Державна політика зайнятості та соціального захисту безробітних. Регулювання ринку 

праці державою. Встановлення мінімальної заробітної плати.  

 

Тема 10. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік 

Суть соціально-економічної системи. Типізація сучасних соціально-економічних систем 

та їх еволюція. 

Економічна система вільного ринку, закономірності її розвитку. Роль кейнсіанського 

напряму у формуванні сучасних економічних систем.  

Директивно-командні економічні системи та перехід до ринку.  

Змішані економічні системи в сучасному світі, їх сутність та переваги. Сутність змішаної 

економіки. Умови виникнення змішаної економіки, Причини виникнення змішаної економіки. 

Національні особливості змішаної економіки. Уклади і сектори змішаної економіки. Основні 

моделі сучасних ринкових змішаних систем (японська, американська, швецька).  

Перехідні економічні системи. Закономірності та особливості розвитку перехідних 

економік. Моделі та завдання переходу до ринку та формування ефективного ринкових 

інституті і вибір оптимального та адекватного державного регулювання.  
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ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 1. Теорії та моделі підприємств 

Поняття підприємства як суб’єкта ринкових економічних, економічно самостійної 

первинної ланки сфери виробничих відносин. Організаційні та юридичні ознаки підприємства. 

Основні принципи функціонування підприємств. 

Місія й цілі підприємства. Функції, напрямки та види діяльності підприємства. 

Особливості функціонування торговельних підприємств. Обмеження та вимоги до 

функціонування торговельного підприємства в умовах ринку. 

Нормативно-правова база функціонування підприємств та організацій. Класифікація 

підприємств. Інтеграційні форми підприємств і організацій. 

Еволюція наукових теорій підприємства. Сутність неокласичної теорії підприємства. 

Технологічні теорії фірми. Інституційні теорії фірми. Теорія стратегічного планування І. 

Ансоффа. Характеристика інституціональної концепції підприємства. Виникнення та 

особливості еволюційної концепції розвитку підприємства. Підприємницька модель та її 

особливості. Агентська модель підприємства та її роль. Інтеграційна концепція підприємства як 

цілісної соціально-економічної системи. Сучасна концепція реінжинірингу бізнесу. 

 

Тема 2. Основи підприємництва 

Підприємницька діяльність як основна сучасна форма господарювання. Принципи 

здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності. Передумови та чинники 

розвитку підприємництва. 

Організаційно-правові форми ведення підприємницької діяльності в торгівлі.  

Правові основи функціонування; порядок створення, державної реєстрації, реорганізації й 

ліквідації суб’єктів підприємництва. 

Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. Виробнича та посередницька 

діяльність. Формування підприємницького середовища. Активізація підприємницької 

діяльності в Україні. 

Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у бізнесі. Загальні принципи та етичні 

норми поведінки суб’єктів господарювання на ринку. Підприємницькі договори (контракти, 

угоди). Структура договорів і порядок їх укладання. Типовий зміст, загальні й специфічні 

умови договору. Формулювання конкретних умов договору. Партнерські зв’язки та угоди. 

Основні напрямки співпраці партнерів. Форми співробітництва у сферах виробництва, 

товарообміну й торгівлі, фінансових відносин. Факторинг. 

 

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств 

Поняття й загальна характеристика зовнішнього середовища функціонування 

підприємства. Макро- та мікросередовище середовище функціонування підприємства. 

Особливості зовнішнього середовища функціонування торговельного підприємства та 

характеристика його складу (рівнів): мікро- та макросередовища. 

Фактори формування і розвитку зовнішнього середовища. Елементи макросередовища 

функціонування підприємства (природні, політичні, економічні, правові, технологічні, 

соціально-демографічні) та їх вплив на його діяльність. Основні елементи мікросередовища 

функціонування підприємства: постачальники, споживачі, конкуренти, державні органи, 

інформаційні джерела.  

Економічна оцінка впливу зовнішнього середовища на стратегію та тактику 

функціонування підприємства.  

 

Тема 5. Структура та управління підприємством 



Сутнісна характеристика структури підприємства. Виробнича структура підприємства: 

сутність і складові. Чинники формування й зміни виробничої структури підприємства. Загальна 

структура підприємства (організації). 

Особливості управління як системи. Об’єктивна необхідність і поняття управління 

суб’єктами господарювання. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції 

управління підприємствами та організаціями. Поняття і теоретико-методологічні основи 

класифікації методів управління.  

Сутність і параметри організаційної структури управління підприємством. Основні типи 

організаційних структур управління. Принципи та етапи процесу побудови організаційних 

структур управління виробничими й невиробничими підприємствами. Особливості вибору 

організаційних структур управління для новостворюваних підприємств. 

 

Тема 6. Ринок і продукція 

Ринок як засіб товаропросування продукції підприємства та сфера товарного обігу. 

Загальна характеристика організаційно-економічних взаємовідносин суб’єктів ринку та місце в 

ній товарної продукції. Особливості функціонування ринку виробників, ринку продавців та 

ринку споживачів.  

Характеристика ринку діяльності торговельного підприємства залежно від спеціалізації, 

територіальних меж, механізму формування, ступеню монополізації, насиченості, відкритості, 

активності ринкових процесів.  

Споживчий ринок, як складова частина зовнішнього середовища торговельного 

підприємства. Елементи споживчого ринку - попит, пропозиція, ціна, конкуренція та їх вплив на 

діяльність торговельного підприємства.  

Продукція як засіб збалансування економічних інтересів суб’єктів ринку. Сутнісна 

характеристика продукції, її класифікація й вимірники обсягу. Номенклатура й асортимент 

продукції (послуг). Основні ознаки, що використовуються для характеристики продукції 

підприємства. Класифікація продукції за ступенем готовності, характером використання, 

характером вимірювання, ступенем самостійності формування номенклатури, регіоном збуту, 

характером об’єкту управління.  

 Валова, товарна, чиста й реалізована продукція. Натуральне, вартісне, умовно-натуральне 

та умовно-вартісне вимірювання продукції. Інформаційне забезпечення розрахунку показників 

продукції виробництва. 

 

Тема 7. Товарна та цінова політика підприємства 

Сутність, елементний склад та принципи здійснення товарної політики підприємства. 

Соціально-економічна ефективність товарної  політики підприємства та її оцінка. Організаційне 

та ресурсне забезпечення товарної політики і товароопросування. Поняття товарної 

спеціалізації. 

Маркетингова діяльність та її вплив на формування програми випуску продукції. Функції 

та принципи маркетингової діяльності. Виробнича, продуктова й комерційна концепції 

маркетингу. Стратегія й тактика маркетингу підприємства. Особливості визначення ринкового 

попиту на окремі види продукції (послуг).  

Поняття цінової політики підприємства. Особливості політики ціноутворення в Україні.  

Ціна як грошовий вираз вартості виготовленого товару, як економічна категорія. Фактори 

впливу на цінову політику та ціноутворення підприємства. Планово-облікова, стимулююча, 

розподільча та регулююча функції ціни. Ефективність цінової політики в сучасних економічних 

умовах. 

 

Тема 8. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 

Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового 

потенціалу та ін. Поділ персоналу за професіями, спеціальностями і кваліфікацією. Показники 

чисельності (середньооблікова, явочна, в еквіваленті повної зайнятості) та стану персоналу. 

Оцінка руху персоналу. Фонд робочого часу та показники його використання.  

Поняття, функції й основні елементи системи управління персоналом підприємства. 



Кадрова політика підприємства. Методи оцінки й добору працівників. Форми й ефективність 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу. Особливості систем 

управління персоналом у фірмах економічно розвинутих зарубіжних країн. Досвід формування 

та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу.  

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку 

продуктивності праці. Методичні підходи до розрахунку показників трудомісткості. Чинники 

зростання продуктивності праці. 

Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності. Моделі 

мотивації трудової діяльності. Вимоги до формування системи мотивації праці на підприємстві. 

Сутність, основні елементи мотиваційного механізму та їх взаємозв’язок. Функції заробітної 

плати та їх реалізація. Види заробітної плати. Складові заробітної плати працівника. Тарифна 

система. Форми й системи оплати праці робітників. Системи участі працівників у прибутках за 

результатами виробничо-господарської діяльності й на основі відносин власності.  

Показники суми, рівня та структури фонду оплати праці. Аналіз формування та 

використання фонду оплати праці.  

 

Тема 9. Інтелектуальний капітал 

Інтелектуальний капітал та інтелектуальна власність підприємства як економічні 

категорії. Об’єкти інтелектуальної власності. Характеристика та оцінка інтелектуальної 

власності. Показники ефективності використання інтелектуальної власності. 

Поняття, економічні ознаки та види нематеріальних ресурсів підприємства, їх вплив на 

конкурентоспроможність його продукції на ринку. Характеристика об’єктів промислової 

власності (винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків, знаків 

обслуговування). Інформаційні технології та програмні продукти. Інші нематеріальні ресурси 

(“ноу-хау”, раціоналізаторські пропозиції, найменування місця походження товару, гудвіл 

фірми).  

Нематеріальні активи як юридично оформлені права виключного користування об’єктами 

промислової та інтелектуальної власності. Вартісна оцінка нематеріальних активів.  

 

Тема 10. Основний капітал 

Поняття капіталу, поділ капіталу на основний і оборотний, власний і позичений. Джерела 

формування капіталу підприємства. Вартісна оцінка майнового комплексу (нерухомості, майна 

підприємства). 

Класифікація основних засобів за ознакою функціонального призначення та участі у 

виробничих процесах. Видова (технологічна) структура основних засобів, фактори й тенденції 

її динаміки на підприємствах. Економічна сутність техніко-економічного старіння знарядь 

праці та форм запобігання цьому. Методи нарахування амортизації. Форми розширеного 

відтворення основних засобів. 

Показники стану, складу і руху основних засобів. Інтегральна оцінка ефективності 

використання основних засобів. Соціально-економічне значення і система показників 

ефективності відтворення основних засобів. Аналіз стану, забезпеченості, ефективності 

відтворення та використання основних засобів підприємства. 

Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи ефективного використання основних 

засобів підприємства. 

 

Тема 11. Оборотний капітал 

Оборотний капітал підприємства: сутність, функціонально-елементний склад та процес 

трансформації. 

Сутнісна характеристика оборотних активів. Функціональна та елементна структура 

оборотних активів, її динаміка на підприємствах різних галузей економіки. Джерела 

формування оборотних активів. 

Основні показники ефективності використання оборотних активів, методика їх 

розрахунку. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів. Проблеми 

нестачі оборотних активів і поповнення їх за умови кризової ситуації на підприємстві. 



 

Тема 12. Інвестиції 

Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для 

створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. Об’єкти та суб’єкти 

інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. Функціонально-елементний склад інвестицій 

підприємства. Внутрішні й зовнішні джерела інвестування. Прямі та портфельні інвестиції.  

Сукупність чинників, що впливають на ефективність  інвестицій. Основні показники 

ефективності виробничих інвестицій. Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій з 

урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації), господарського ризику та 

інфляції.  

 

Тема 13. Інноваційна діяльність 

Поняття й змістова характеристика інноваційної діяльності та інноваційних процесів 

підприємства. Елементи та класифікація інноваційних процесів. Типи інновацій. Суб’єкти 

інноваційної діяльності та її правове забезпечення. Об’єкти інноваційної діяльності. 

Визначення інноваційного продукту та інноваційного проєкту. 

Управління інноваційно-інвестиційним портфелем підприємства. Фінансова підтримка 

інноваційної діяльності та її джерела. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні. 

Методика визначення ефективності технічних нововведень та інновацій. Урахування 

чинника часу при розрахунках ефективності використання технічних нововведень.  

 

Тема 14. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика 

Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складові техніко-

технологічної бази, способи її формування на підприємствах різних галузей. Напрямки 

розвитку техніко-технологічної бази підприємств в сучасних умовах.  

Змістова характеристика й форми технічного розвитку підприємства. Сутнісно-видова 

характеристика та переваги лізингу. Форми підтримання і розвитку техніко-технологічної бази 

підприємств. 

Матеріально-технічне забезпечення виробництва та його форми. Логістичні умови 

ефективного МТЗ підприємства. Логістика формування матеріального потоку виробництва. 

Логістика постачання матеріальних ресурсів від первинного джерела, переміщення 

матеріальних ресурсів по ланках підприємства, виробництва та переміщення готової продукції 

на склади підприємства. 

 

Тема 15. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції 

Поняття й методи визначення рівня конкурентоспроможності продукції на ринку. 

Технічні, організаційні та соціальні заходи для підвищення конкурентоспроможності продукції 

(товарів, послуг) вітчизняних товаровиробників. Якісні та вартісні параметри конкуренто-

спроможності товару. Складові системи забезпечення конкурентоспроможності товару: 

організаційна, матеріальна, цінова.  

Якість продукції (товарів, послуг) як економічна категорія. Властивості якості. Показники 

й методи оцінки якості продукції (товарів, послуг).  

Стандартизація продукції, її складові елементи і принципи здійснення. Сертифікація 

продукції, її економічне значення. Міжнародні системи сертифікації. Національні системи 

якості. Формування систем якості на підприємствах.  

 

Тема 16. Витрати підприємства 

Поточні витрати як комплексний економічний показник, їх види та класифікація. Система 

управління витратами на підприємстві: сутність, значення та принципи функціонування. 

Сутність собівартості, її види. Показники собівартості. Класифікація витрат, що входять до 

собівартості за окремими ознаками.  

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Калькуляція собівартості 

окремих виробів. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Групи чинників 

(способів) зниження поточних витрат. 



Економічна природа поточних витрат торговельного підприємства. Взаємозв'язок ресурсів 

та витрат торговельного підприємства. Класифікація поточних витрат торговельного 

підприємства. Фактори, що обумовлюють обсяг та рівень поточних витрат торговельного 

підприємства. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу поточних витрат 

торговельного підприємства.  

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх застосування. 

Ціноутворюючі фактори. Державне регулювання ціноутворення. Цінова політика підприємства: 

сутність, принципи та особливості формування. Шляхи вдосконалення ціноутворення на 

продукцію (товари, послуги). 

 

Тема 17. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання 

Сутнісна характеристика доходів підприємства, джерела їх формування та призначення. 

Класифікація доходів. Шляхи збільшення доходів підприємства в сучасних умовах. 

Прибуток як економічна категорія та економічний показник. Функції прибутку. 

Класифікація прибутку. Схема формування та порядок використання чистого прибутку 

підприємства. Оптимізація використання прибутку.  

Економічна природа та джерела утворення прибутку торговельного підприємства. Поняття 

мінімального, цільового, нормального та максимального прибутку торговельного підприємства, 

методичні підходи до оцінки його розмірів. Фактори, що впливають на формування прибутку 

торговельного підприємства в цілому та за окремими видами діяльності. 

Фінансові результати як база розрахунку ресурсного потенціалу підприємства. Відносні 

показники фінансових результатів підприємства. Методи, системи та інформаційне 

забезпечення аналізу фінансових результатів.  

Методичні підходи до оцінки фінансово-економічного стану підприємства. Показники 

оцінки прибутковості, ліквідності, фінансової стійкості, фінансової незалежності. Вплив 

фінансового стану на кінцеві результати діяльності підприємства. 

 

Тема 18. Ефективність діяльності підприємства та його конкурентоспроможність 

Ефективність як економічна категорія та економічний показник. Ресурсний та витратний 

підходи до визначення ефективності. Класифікація видів ефективності. Резерви підвищення 

ефективності: ресурсний, організаційний, технологічний, економічний. 

Основні чинники, що впливають на соціально-економічну ефективність діяльності 

торговельного підприємства. Кількісна оцінка факторів, що впливають на ефективність. 

Комплексна оцінка рівня ефективності діяльності торговельного підприємства. Резерви і шляхи 

підвищення ефективності роботи торговельного підприємства. 

Поняття та види конкурентоспроможності підприємства. Взаємозв’язок конкуренто-

спроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції. Показники оцінки 

конкурентоспроможності підприємства. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Система забезпечення конкурентоспроможності підприємства та її складові. Взаємозв’язок 

стратегічного потенціалу та конкурентного статусу підприємства. 

Конкуренція на споживчому ринку та форми її прояву. Вплив конкурентів на діяльність 

торговельного підприємства та його політику, спрямовану на посилення конкуренто-

спроможності. Конкурентоспроможність торговельного підприємства: поняття та система 

показників оцінки конкурентоспроможності.  

Прогнозування рівня конкурентоспроможності підприємства та умов його досягнення. 

 

Тема 19. Сучасні моделі розвитку підприємств 

Зовнішні та внутрішні чинники, що обумовлюють розвиток нових форм та моделей 

підприємства. Еволюційна та революційна моделі розвитку підприємства.  

Організаційний розвиток підприємства: поняття, значення та основні напрямки. 

Структурний та кадровий підхід до організаційного розвитку. Формування нових типів 

підприємств внаслідок організаційного розвитку: мережеподібних, оболонкових, віртуальних, 

вертикальних, горизонтальних, едхократичних, партисипативних, гнучких та ін.  Переваги та 



недоліки моделі віртуальної організації підприємств. Причини виникнення, переваги і недоліки 

нових типів підприємств. Ефективність окремих моделей розвитку підприємств. 

Система трансформації підприємства, її ознаки, необхідність практичного використання й 

змістова характеристика. Внутрішня і зовнішня трансформація. Класифікація трансформацій 

підприємства. Основні напрямки трансформації: реструктуризація та реорганізація.  

Формування стратегії розвитку торговельного підприємства як генеральної програми його 

діяльності. Класифікація стратегій підприємства. Принципи розробки стратегії розвитку 

торговельного підприємства. Порядок та етапи розробки стратегії розвитку. 

 

Тема 20. Оптимізація бізнес-процесів підприємства 

Поняття та характеристики бізнес-процесу. Сутність бізнес-процесу в розрізі видів 

діяльності та ресурсних обмежень підприємства. Види та принципи організації бізнес-процесів 

на підприємстві. Взаємозв’язок бізнес-процесу та бізнес-моделі  як логіки функціонування 

підприємства. 

Структура бізнес-процесів підприємства та її оптимальність. Система бюджетування в 

оптимізації бізнес-процесів підприємства. Реінженіринг бізнес-процесів. Мета та фактори 

ефективності реінженірингу.  

Економіко-математичні та оптимізаційні моделі в системі управління бізнес-процесами. 

 

Тема 21. Економічна безпека підприємства 

Поняття та цілі економічної безпеки підприємства. Класифікація видів економічної 

безпеки. Методологічні підходи до оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

Можливі загрози економічній безпеці підприємства. Обґрунтування стратегії створення 

належної економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують 

відповідний рівень економічної безпеки підприємства.  

Сутність та види ризиків, які притаманні підприємницькій діяльності в торгівлі. 

Класифікація та характеристика ризиків торговельного підприємства. Організація ризик-

менеджменту на торговельному підприємстві. Стратегія управління ризиком: сутність, принципи 

розробки.  

Поняття економічної кризи підприємства. Індикатори кризових явищ. Параметри 

кризового стану. Легка, важка і катастрофічна економічна криза, її основні причини й наслідки. 

Стратегічна криза, криза прибутковості, криза ліквідності. Фази кризи. Поняття, завдання та 

складові антикризової діяльності підприємства. 

Сутнісна характеристика банкрутства підприємства. Причини й симптоми банкрутства 

підприємства. Класифікація чинників, що сприяють банкрутству підприємства, на різних етапах 

його життєвого циклу. Моделі визначення ймовірності банкрутства і їх застосування у 

господарській практиці.  
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МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

 
Тема 1. Міжнародна економічна система та міжнародна економічна діяльність 

Поняття міжнародної економічної системи. Міжнародний поділ праці як основа 

міжнародної економічної системи. Сутність, особливості і фактори, що впливають на розвиток 

міжнародного поділу праці.  

Світове господарство як система: виникнення і етапи розвитку. Тенденції розвитку 

світового господарства. 

Національна економіка як об`єкт світової економічної системи. Систематизація країн світу 

за регіональною та організаційною ознаками, за рівнем економічного розвитку. Механізми 

взаємодії національних економік країн світу.  

Сутність міжнародної економічної діяльності, її суб'єкти та форми. Основні риси, властиві 

сучасній міжнародній економічній діяльності. Методологічна база міжнародної економіки. 

Показники участі країн у міжнародній економічній діяльності та їх характеристика. Система 

національних рахунків, як система взаємозалежних показників розвитку економіки на 

макрорівні.  

Економічні інтереси у сфері міждержавних відносин. Узгодження національних і 

інтернаціональних інтересів. Основні напрямки дії економічних законів у міжнародній сфері.  

 

Тема 2. Світовий ринок товарів і послуг 

Світовий ринок, його сутність та особливості формування. Структура та головні 

характеристики світового ринку. Сучасні тенденції розвитку світового ринку, його структура та 

ключові характеристики.  

Зовнішня, міжнародна та світова торгівлі. Види міжнародної торгівлі. Значення 

міжнародної торгівлі, фактори зростання. Методи міжнародної торгівлі. Вплив розвитку 

зовнішньої торгівлі на стабілізацію національної економіки.  

Сутність та показники міжнародної торгівлі. Умови торгівлі. Еластичність експорту й 

імпорту. 

Міжнародна біржова торгівля. Міжнародна торгівля послугами та її особливості.  

Сутність та класифікація цін на світових товарних ринках. Основні методи встановлення 

зовнішньоторговельних цін. Інструменти торгової політики. Тарифне та нетарифне 

регулювання міжнародної торгівлі.  

 

Тема 3. Міжнародний рух капіталу 

Міжнародний поділ факторів та міжнародна мобільність факторів виробництва. 

Класифікація факторів виробництва за походженням і ступінню спеціалізації. Функціональні 

зв'язки в міжнародній економіці. 

Сутність, форми та структура міжнародного руху капіталу. Теорії прямих іноземних 

інвестицій. Сутність міжнародних та прямих іноземних інвестицій. Спільні підприємства як 

форма прямих іноземних інвестицій, їх економічна природа та ознаки.  

Міжнародні портфельні інвестиції. Міжнародний рух позичкового капіталу. Сутність та 

економічний зміст міжнародного кредиту. Основні форми міжнародного кредитування. 

Світовий ринок позичкового капіталу. Міжнародна заборгованість. Зовнішня заборгованість 

України. 

 

Тема 4. Світовий ринок праці 

Світовий ринок праці та його роль в розвитку міжнародної економіки. Попит і пропозиція 

на світовому ринку праці. Міжнародний ринок робочої сили та передумови його формування. 

Світові центри тяжіння робочої сили. Основні моделі трудових відносин, які характеризують 

сучасний світовий ринок праці. 

Сутність і види міжнародної трудової міграції. Етапи розвитку міжнародної міграції 

трудових ресурсів. Напрями міграції робочої сили. Причини міжнародної трудової міграції. 

Наслідки міжнародної міграції для мігрантів, приймаючих країн та країн-донорів.  

Методи та рівні регулювання міграції трудових ресурсів.  
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Тема 5. Міжнародний рух технологій 

Сутність та економічна роль міжнародного руху технологій. Моделі неотехнічного 

розвитку. Особливості міжнародного технологічного обміну в сучасних умовах. Форми 

міжнародної передачі технологій. Правові форми захисту (патент, ліцензія, копірайт, товарна 

марка). Міжнародна торгівля ліцензіями.  

Міжнародний ринок інжинірингових послуг. Економічна оцінка міжнародної передачі 

технологій.  

Міжнародне технічне сприяння та регулювання ринку технологій.  

 

Тема 6. Валютний курс та політика його регулювання 

Поняття «валюта» та її види за класифікаційними ознаками. Функції валюти. 

Валютний курс та його режими. Котирування валют, його різновиди і методи. Валютний 

паритет. Характеристика курсоутворюючих факторів.  

Теорія паритету купівельної спроможності. Конвертування валют та його види. Фактори, 

що впливають на конвертованість валюти. Валютні обмеження та їх форми. Сучасні типи 

режимів валютних курсів. 

Поняття монетарної, валютної, національної валютної політики. Види та цілі валютної 

політики. Методи стратегічної валютної політики. Валютно-курсові проблеми монетарної 

політики у сучасних умовах. 

Поняття валютної системи та її структура. Основні елементи національної та світової 

валютної системи. Еволюція світової валютної системи: тенденції та етапи розвитку. 

Європейська валютна система: цілі утворення, етапи розвитку, стартові механізми.  

Валютний ринок України та особливості його функціонування. Основні напрями  

валютного регулювання в Україні.  

 

Тема 7. Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага 

Поняття, особливості та основні суб’єкти міжнародних розрахунків. Форми міжнародних 

розрахунків та їх особливості проведення. Сучасні платіжні системи та засоби зв’язку суб’єктів 

міжнародних розрахунків. Характерні ознаки способів і засобів платежів, що використовуються 

в міжнародній торгівлі. 

Поняття платіжного балансу і основні принципи його побудови. Структура платіжного 

балансу. Поняття економічної рівноваги платіжного балансу. Характеристика основних 

факторів, що впливають на стан платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу та його 

особливості. Дефляційна політика, девальвація національної валюти, валютний контроль та 

обмеження на валютні операції.  Шляхи досягнення рівноваги платіжного балансу.   

 Сальдо платіжного балансу та основні шляхи його регулювання в Україні.  

 

Тема 8. Міжнародні фінансові ринки 

Сутність, передумови створення та структура світового фінансового ринку. Функції 

світового фінансового ринку. Основні форми регулювання світового фінансового ринку.  

Основні суб'єкти міжнародного фінансового ринку. Прямі учасники фінансових операцій ринку 

позичкових капіталів, ринку цінних паперів, валютного ринку, страхового ринку, ринку золота, 

ринку нерухомості. 

Характеристика міжнародного ринку грошей, міжнародного страхового ринку, 

міжнародного валютного ринку, міжнародного ринку капіталів. Особливості укладання угод на 

міжнародному валютному ринку. Урядове втручання в діяльність валютних ринків. 

Міжнародний фондовий ринок та розвиток його структури. Міжнародний ринок цінних 

паперів.  

 

Тема 9. Глобалізація та міжнародна економічна інтеграція. Інтеграція України у 

світову економіку 

Сутність поняття глобалізації. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні і 

негативні наслідки. Еволюція національної економіки в умовах глобалізації.  

Економічна сутність, передумови і фактори розвитку міжнародної регіональної інтеграції. 



Рівні, форми і типи міжнародної регіональної інтеграції на мікро- і макрорівні. Шляхи 

формування і ефективність створення та розвитку міжнародних регіональних інтеграційних 

угруповань.  

Регіональні інтеграційні угрупування. Характеристика діяльності основних інтеграційних 

угрупувань. Процес європейської економічної інтеграції та характеристика. Європейський 

внутрішній ринок. Європейська економічна політика.  

Об’єктивна необхідність інтеграції України в міжнародну економічну систему. Ринкові 

трансформації в Україні у геостратегічному контексті. Стратегічні напрями європейської та 

євроатлантичної інтеграції України. Участь України у регіональних інтеграційних 

угрупуваннях. Проблеми формування стратегії економічного розвитку України. 

 

Тема 10. Транснаціональні корпорації та сучасна система управління ними 

Сутність і принципові риси ТНК: підходи до визначення, критерії приналежності та 

оцінка економічного потенціалу в міжнародній економіці. Формування ТНК як результат 

процесу інтернаціоналізації. Специфіка зовнішнього середовища ТНК. 

Формування і реалізація стратегії ТНК: сутність, рівні, основні стадії та особливості. 

Стратегії ТНК, що функціонують на ринку України.  

Особливості управління виробничою діяльністю і персоналом ТНК. Проблема взаємодії 

ТНК і національних економік. Роль ООН і інших міжнародних і національних організацій в 

процесі регулювання діяльності ТНК. Специфіка обліку, фінансової звітності, аналізу 

діяльності ТНК та їх відділень, що функціонують в Україні.  
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ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА 

 
Тема 1. Методи діагностики 

Методологічна основа економічної діагностики. Економічні показники діагностики. 

Кількісні та якісні показники діагностики. Методика діагностики для підприємства. Організація 

комп’ютерної діагностики. 

Характеристика традиційних методів в економічній діагностиці. Метод ланцюгових 

підстановок, абсолютних і відносних різниць. Індексний та інтегральний методи дослідження. 

Економіко-математичні методи в економічній діагностиці. Ретроспективна та оперативна 

діагностика. 

 

Тема 2. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів 

Діагностика конкурентів, споживачів, постачальників, ринку робочої сили. 

Діагностика факторів опосередкованого та прямого впливу. Технічні та економічні 

характеристики в стані ринкового середовища. Стратегічні групи конкурентів. Карта 

стратегічних груп конкурентів. Методи діагностики конкурентного середовища.  

Поняття та положення стратегічного протистояння. Стратегічна сегментація. Етапи 

стратегічного протистояння. Проведення стратегічного аналізу ринкової ситуації.  

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5440/1/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%85%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8F%D1%85.pdf


Етапи формування стратегії підприємства. Типи стратегії. Модель Бостонської 

консультативної групи. Стратегічне поле бізнесу. 

Склад показників оцінки стратегії. Зовнішня та внутрішня ефективність стратегії 

підприємства. 

 

Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 

Форми і методи конкуренції. Конкурентна перевага підприємства. Типи конкурентних 

переваг. Передумови досягнення конкурентних переваг. Поняття та фактори ринкової 

конкурентоспроможності. 

SWOT-аналіз підприємства. Профіль конкурентного середовища підприємства. Модель 

Мак Кінсі. Основні переваги і недоліки моделі.  

Діагностика конкурентного статусу підприємств. Методи комплексної детермінованої 

оцінки підприємства: метод сум, коефіцієнтів, геометричної середньої величини, відстаней, 

суми місць. 

Характеристика та значення рейтингу підприємства для проведення порівняльної 

діагностики. Групи показників для порівняльної діагностики.  

 

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства 

Поняття конкурентоспроможності продукції. Блочна модель забезпечення конкуренто-

спроможності продукції. Інформаційна база діагностики конкурентоспроможності.  

Загальна процедура діагностики конкурентоспроможності продукції. Етапи діагностики. 

Одиничні та групові показники діагностики конкурентоспроможності продукції. 

Технічний рівень конкурентоспроможності продукції. Частковий показник конкуренто-

спроможності за технічним рівнем. Аналіз якості продукції. Бальний метод оцінки якості 

продукції. Вплив якості на вартісні показники підприємства. Економічна ефективність від 

зростання якості продукції. 

 

Тема 5. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства 

Матеріально-речові та нематеріальні елементи діагностики майнового комплексу. 

Діагностика майнового комплексу. Принципи діагностики майнового комплексу. 

Основні підходи діагностики майна підприємства. Діагностика за доходним, витратним та 

порівняльним підходами. Метод прямої капіталізації, метод непрямої капіталізації. Чиста 

вартість цілісного майнового комплексу підприємства.  

Етапи діагностики вартості цілісного майнового комплексу підприємства. Поняття та 

характеристика ринкової вартості підприємства. Діагностика ринкової вартості цілісного 

майнового комплексу підприємства. Методи визначення ринкової ціни підприємства: метод 

прибутковості і метод реальної вартості. Нижня та верхня межа ринкової вартості майнового 

комплексу. Поняття, характеристика та визначення гудвілу. 

 

Тема 6. Управлінська діагностика 

Характеристика управління і управлінської діагностики. Функціональні підсистеми в 

складі управлінської діагностики. Типи управлінської діагностики.  

Поняття та характеристика організації управлінської діагностики. Система інструментів 

управлінської діагностики. Центральні та периферійні інструменти. Класифікації умов 

управління.  

Поняття та задачі управління персоналом. Характеристика структурних підрозділів по 

управлінню персоналом. Мета системи управління персоналом. Склад функціональних 

підсистем системи управління персоналом підприємства та їх основні функції. Основні етапи 

процесу управління персоналом.  

 

Тема 7. Діагностика виробничого потенціалу підприємства 

Поняття виробничого потенціалу підприємства, його склад. Концепції діагностики 

виробничого потенціалу.  

Поняття та характеристика виробничої потужності. Фактори виробничої потужності 



підприємства, її види. Економічна виробнича потужність, моментна потужність,  практична 

потужність, продуктивна потужність. Чинники впливу на виробничу потужність. Принципи 

розрахунку виробничої потужності. Баланс виробничої потужності. Фактори використання 

потужностей. 

Діагностика виробничого потенціалу. Характеристика елементів виробничого потенціалу: 

основних засобів, робочої сили, енергетичних ресурсів, технології виробництва, використаної 

інформації. Оціночний показник виробничого потенціалу. Інтегральний показник віддачі 

потенціалу. 

 

Тема 8. Фінансова діагностика 

Завдання фінансової діагностики. Показники діагностики фінансових результатів 

діяльності підприємства. Етапи діагностики показників рентабельності. Факторний аналіз за 

допомогою моделі «Дюпона» та системи «директ-костинг». 

Мета діагностики фінансового стану підприємства. Інформаційна база для оцінювання 

фінансового стану підприємства. Абсолютні та відносні показники фінансової стійкості.  

Характеристика ліквідності балансу підприємства. Показники співставлення ліквідних 

коштів та обов’язків. Комплексна діагностика ліквідності балансу. Інтервал захищеності 

підприємства. 

Поняття фінансового потенціалу. Традиційні підходи до діагностики фінансового 

потенціалу підприємства. Оптимізація структури активів і пасивів. Поняття фінансового 

левериджу, його показники. Ефект фінансового левериджу. 

 

Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства 

Внутрішньовиробничі та позавиробничі складові економічної безпеки. Показники 

фінансової, інтелектуальної та технологічної складової економічної безпеки. Єдиний 

інтегральний показник економічної безпеки.  

Аналітична оцінка рівня економічної безпеки. Сукупний критерій економічної безпеки 

підприємства. Інтегральна діагностика рівня економічної безпеки. Коефіцієнт фінансових 

можливостей (імітаційна модель). 

Діагностика банкрутства по кожному з етапів життєвого циклу підприємства. Показники 

для визначення «економічно небезпечного» підприємства. Методи та моделі діагностики 

банкрутства підприємства. Моделі Альтмана, Спрінгейта, Лису, Таффлера, функція Терещенка, 

показник Бівера. 

Поняття, характеристика та групи ризику. Класифікація ризиків підприємства. Якісна та 

кількісна діагностика ризику. Фактори ризикових подій. Метод експертних оцінок ризику, 

метод аналогій, нормативний метод, метод доцільності витрат, аналітичний метод, 

статистичний метод оцінки ризиків.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 
Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку 

Поняття та характеристика інновацій. Класифікація інновацій.  

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Україні. Сучасний стан інноваційної 

діяльності України. Сучасна вітчизняна практика відбору та оцінки інноваційних проєктів.  

Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Характеристика фаз 

економічного циклу. Види економічних циклів. Довгострокові циклічні коливання в економіці. 

Циклічність суспільного відтворення.  

Циклічні коливання в умовах ринкової економіки. Криза, депресія, пожвавлення та 

піднесення. «Криза надвиробництва» та «криза недовиробництва». Ознаки економічної кризи. 

Проблема економічної рівноваги. Умови економічної рівноваги з позицій функціонування 

світового ринку. Механізм досконалої конкуренції.  

Державна політика в умовах короткострокових циклічних коливань. Роль держави в 

регулюванні довгострокових циклів. Межі перелому в розвитку великих циклів. 

 

Тема 2. Інноваційний розвиток 

Поняття та характеристика інноваційного розвитку. Типи інноваційного розвитку. 

Інноваційний розвиток в Україні.  

Інноваційна активність та інноваційний розвиток підприємства. Інноваційна активність як 

конкурентна перевага підприємства. Оцінювання інноваційної активності підприємства. 

Напрямки активізації інноваційного розвитку підприємства. Ключові фактори впливу на 

інноваційний розвиток  підприємства.   

Причини та джерела інноваційних ідей. Характеристики аттракторів, які передбачають 

динаміку втілення інноваційної ідеї. 

 

Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його формування 

Параметри інноваційного розвитку підприємства. Характеристика сценаріїв інноваційного 

розвитку підприємства. Фактори формування інноваційного розвитку підприємства. 

Вимірювання рівня інноваційного розвитку підприємства за критеріями ефективності, за 

ефективністю діяльності технологічного парку, за коефіцієнтом результативності роботи. 

Інтегровані системи показників комплексної оцінки рівня інноваційного розвитку 

підприємства. Інтегральний показник вимірювання інноваційного розвитку підприємства за 

групою потенціалів. Показники ефективності інноваційного розвитку підприємства. 

 

Тема 4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку 

Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій. Класифікація 

інноваційних організацій за сферою діяльності. Інноваційні організації та їх спеціалізація.  

Ринкові суб’єкти інноваційної діяльності та їх внесок в інноваційний розвиток 

підприємства. Інноваційне підприємство. Класифікація інноваційних підприємств. Моделі 

інноваційного підприємництва та їх порівняльна характеристика. 

Венчурні підприємства, їх організаційні форми. Організаційні форми інтеграції науки і 

виробництва. Необхідність створення інтеграційних утворень та їх значущість для інноваційної 

діяльності підприємства. Різновиди інтеграційних утворень.  

 

Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в інноваційній сфері 

Сутність та характеристика комунікацій в інноваційній сфері. Види інноваційних 

комунікацій. Дерево комунікаційних каналів. Комунікаційно-інформаційні бар’єри. Підсистеми 

документно-інформаційної комунікації в інноваційній сфері. Нові інформаційні технології.  

Тенденції розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з середовищем.  

Інновації та система наукових досліджень і розробок в Україні: головні риси. 

Інформаційно-комунікаційні технології: характеристика та чинники.  

 

 



Тема 6. Інфраструктура ринку інновацій 

Ринок інновацій як складова системи економічних відносин. Функції ринку інновацій. 

Напрямки розвитку ринку інновацій. Ринок науково-технічної інформації. Ринок наукової 

продукції.  

Інноваційна інфраструктура в розрізі підсистем. Класифікація інноваційної 

інфраструктури. Ознаки інноваційної інфраструктури. 

Інфраструктури підтримки інновацій. Виробничо-технологічні структури. Об’єкти 

інформаційної системи, патентування, ліцензування, консалтингу. Системи сертифікації, 

стандартизації та акредитації.  

Бізнес-інкубатори. Бізнес-центри. Технопарки. Інформаційні та консультаційні 

організації. Центри лізингу. Інноваційні мережі.  

 

Тема 7. Державна підтримка інноваційного підприємництва 

Інновації як об’єкт державної політики. Сутність державної інноваційної політики. Типи 

державної інноваційної політики. Регулювання інноваційної діяльності органами державної 

влади.  

Інструменти державної підтримки інноваційної діяльності підприємства. Інструменти 

регулювання попиту інновацій. Інструменти регулювання пропозиції інновацій. Інструменти 

створення сприятливого середовища для інноваційної діяльності підприємства. Особливості 

державної підтримки інноваційної діяльності підприємства в розвинених країнах. 

Сутність та особливості національної інноваційної системи, її складові. Формування й 

розвиток національної інноваційної системи, її мета. Напрями формування національної 

інноваційної системи.  

Моделі інноваційного розвитку в контексті національних інноваційних систем.  

Законодавчо-нормативне забезпечення інноваційної діяльності підприємств та 

формування національної інноваційної системи в Україні.  

 

Тема 8. Маркетинг інновацій 
Інновація як об’єкт маркетингової політики. Поняття та характеристика маркетингу 

інновацій.  

Характеристика ринку інновацій та його учасників. Споживча поведінка як реакція на 

інновацію. Мотивація купівельної поведінки споживачів інновації. Маркетингова інформаційна 

система в інноваційній діяльності. Методи маркетингових досліджень споживчих потреб на 

ринках інновації. Апробація інновацій на ринку. Вивчення реакції покупців на новий товар. 

Сегментування ринку інновації. Позиціонування інновації на ринку. Стратегічні підходи 

до створення нових товарів.  

 

Тема 9. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства 

Стратегічний інноваційний розвиток підприємства. Етапи стратегічного інноваційного 

розвитку підприємства. Взаємозв’язок бізнес-моделі та стратегії підприємства. 

Теоретичні підходи до моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства. 

Моделювання процесів управління інноваціями у складі портфеля інноваційних проектів. 

Моделювання процесів внутрішнього контролю за інноваційним розвитком підприємства. 

Стратегічний фон підприємства та криві профілю інноваційних стратегій його бізнесу. 

Зв’язок загальних конкурентних та інноваційних стратегій. Зміст стратегії інновацій, її цільове 

призначення та засоби реалізації. Бізнес-модель процесу формування стратегії розвитку 

інноваційного підприємства. 

 

Тема 10. Інноваційний потенціал підприємства 

Підходи до трактування поняття «інноваційний потенціал підприємства».  

Завдання та підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Показники 

оцінки інноваційного потенціалу підприємства на етапі створення та освоєння інновацій. Індекс 

інноваційної активності підприємства. 

Механізм використання інноваційного потенціалу підприємства. Інтегральний показник 



результативності інноваційної діяльності підприємства. Фінансовий результат від інноваційної 

діяльності підприємства. Узагальнена система оцінювання інноваційного потенціалу 

підприємства. Інтегральний показник рівня інноваційного потенціалу підприємства.  

Визначення достатності інноваційного потенціалу підприємства для реалізації 

конкретного виду інноваційної стратегії. Стратегії розвитку інноваційного потенціалу 

підприємства.  

 

Тема 11. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства 

Місце інвестицій в забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Цілі і завдання 

системи фінансування інноваційної діяльності. Суб’єкти та об’єкти інвестиційного 

забезпечення інноваційного розвитку підприємства.  

Види і джерела фінансування інноваційних проєктів. Прямі інвестиції, супутні інвестиції. 

Інвестиції  в науково-дослідні роботи. Джерела фінансових ресурсів. 

Сутність ризикового інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. 

Венчурний капітал: сутність та значення в інноваційній діяльності підприємства. Особливості 

діяльності венчурних фірм. Види венчурних підприємств. Венчурні фонди. Лізингове 

фінансування інноваційної діяльності. 

 

Тема 12. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними 

Класифікація інноваційних ризиків. Об’єктивні та суб’єктивні фактори ризику.  

Методи та алгоритм кількісної оцінки ризику. Теоретико-методологічні основи 

факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки впливу окремих факторів. Основні засади 

багатофакторної оцінки ризику на стадіях і етапах інноваційного процесу. Аналіз 

елементарного ризику.  

Аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку. Визначення принципів і 

факторів сегментації ризику. Створення комплексу матричних моделей інноваційної діяльності.  

Розробка і виведення нової продукції на ринок: можливі наслідки та фактори ризику. 

Аналіз можливостей виробництва і збуту інноваційної продукції: фактори ризику. 

Випробування продукції в ринкових умовах: фактори ризику. Вплив комплексу факторів 

ризику за методом Байеса. Визначення ризику проєкту в цілому.  
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