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П Р О Г Р А М А 

вступного іспиту в аспірантуру із спеціальності 051 «Економіка» в обсязі 

програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності  

 

1. Глобальна економіка 

Мета дисципліни: формування у студентів знань умов і факторів 

становлення та механізмів функціонування глобальної економіки. 

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної 

глобалізації; визначення глибини впливу глобальних транс  формацій на 

світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів 

глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та 

інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз 

особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку. 

Предмет дисципліни: відносини між суб’єктами глобального бізнесу, 

що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних 

економічних трансформацій. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 
Вивчення змісту дисципліни базується на знаннях менеджменту, 

міжнародної економіки, міжнародної економічної діяльності України, 

міжнародних фінансів. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;  

 закономірності глобальної корпоратизації бізнесу; 

 генезис глобальної економічної інтеграції; 

 характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної 

економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; 

 динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного 

розвитку; 

 форми та механізми соціалізації глобальної економіки; 

 механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік 

у глобальній системі, 

 дію конкурентних механізмів глобального ринку; 

 напрями інтеграції України в глобальний економічний простір 

Уміти: 

 аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; 

 виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в 

умовах глобалізації; 

 розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, 

міжгалузевих комплексів; 

 організовувати процеси управління міжнародною економічною 

діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; 
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 визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної 

економічної політики. 

Зміст дисципліни за темами 
Тема 1. Часові межі феномену глобалізації. 

Тема 2. Сучасна методологія глобалістики. 

Тема 3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 

Тема 4. Становлення глобальної економіки. 

Тема 5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

Тема 6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 

Тема 7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 

Тема 8. Альтерглобалізм та його форми. 

Тема 9. Глобальна економіка як прогностична реальність. 

Тема 10. Регулятивні механізми глобальної економіки. 

Тема 11. Міжнародні стратегії глобалізації. 

Тема 12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах 

глобалізації. 

 

2. Соціальна відповідальність 

Мета дисципліни: формування у студентів фундаментальних знань 

теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних 

компетенцій. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень і практики 

взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної 

відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. 

Предмет дисципліни: теоретико-методологічні, методичні та 

організаційно-економічні аспекти формування і розвитку соціальної 

відповідальності. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 
Теоретичною і методологічною базою вивчення соціальної 

відповідальності є дисципліни гуманітарного та загальноекономічного 

циклів, економіка підприємства, менеджмент, економіка праці та 

соціально-трудові відносини, управління персоналом 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні 

соціальної відповідальності; 

 особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного 

розвитку; 

 місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; 

 нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності, 

 моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення 

різних типів корпоративної культури, 

 критерії, показники та методику оцінювання соціальної 
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відповідальності; 

 особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських 

реаліях; 

 сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної 

відповідальності роботодавців; 

 сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної 

політики управління персоналом; 

 екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-

правове регулювання; 

 сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів 

соціальної звітності. 

Уміти: 

 формувати механізм управління корпоративною соціальною 

відповідальністю; 

 формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на 

засадах соціальної відповідальності; 

 формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на 

засадах корпоративної соціальної відповідальності; 

 визначати напрями активізації індивідуальної та колективної 

екологічної відповідальності; 

 посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного 

розвитку через соціальне партнерство; 

 здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності, 

 оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; 

 розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник 

підвищення конкурентоспроможності. 

Зміст дисципліни за темами 
Тема 1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. 

Тема 2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. 

Тема 3 Організаційно-економічне забезпечення управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. 

Тема 4 Формування відносин роботодавців із працівниками на 

засадах соціальної відповідальності. 

Тема 5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 

засадах соціальної відповідальності 

Тема 6. Екологічна компонента соціальної відповідальності 

Тема 7 Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. 

Тема 8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. 

Тема 9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності 

Тема 10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в 

Україні. 
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3. Інноваційний розвиток підприємства 

Мета дисципліни: формування у студентів знань та вмінь щодо 

забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання 

їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних 

управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

Завдання дисципліни: вивчення механізмів управління інноваційним 

розвитком економічних систем, забезпеченням результативності 

формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, 

ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати 

напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти 

управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси 

забезпечення інноваційного розвитку економічних систем за умов 

глобалізації економіки. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 
Теоретичною і методологічною базою вивчення дисципліни є: економіка 

підприємства, економічна теорія, фінанси, маркетинг, менеджмент, 

макроекономіка, мікроекономіка, стратегія підприємств, міжнародна 

економіка. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, її 

основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників, 

 методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного 

розвитку національних економік; 

 світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та моделі їх 

державного регулювання; 

 стратегії виходу підприємств кризового стану на основі 

впровадження інновацій; 

 інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади 

оцінювання результативності інвестування; 

 імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних 

ідей в Україні; 

 основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної 

власності, зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної 

власності в Україні. 

Уміти: 

 обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з 

урахуванням потреб та особливостей національної економіки; 

 збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору 

цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, 

позиціонування інноваційного товару; 

 оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного 
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потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки 

його нарощування; 

 розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання; 

 ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також 

контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту, 

 економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав 

інтелектуальної власності підприємства 

Зміст дисципліни за темами 
Тема 1. Інновації і циклічність економічного розвитку. 

Тема 2. Ключові поняття інноваційного розвитку. 

Тема 3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його 

формування. 

Тема 4 Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. 

Тема 5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в 

інноваційній сфері 

Тема 6. Інфраструктура ринку інновацій. 

Тема 7. Державна підтримка інноваційного підприємництва. 

Тема 8. Національні інноваційні системи. 

Тема 9. Маркетинг інновацій. 

Тема 10. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку 

підприємства 

Тема 11. Інноваційний потенціал підприємства 

Тема 12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства. 

Тема 13. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. 

Тема 14. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як 

складова економічної безпеки інноваційної діяльності. 

 

4. Економічне управління підприємством 

Мета дисципліни: формування у студентів знань про закономірності 

змін економічних параметрів діяльності підприємства, умінь і навичок 

застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно 

ефективних управлінських рішень. 

Завдання дисципліни: вивчення системних характеристик 

економічного управління підприємством; оволодіння бюджетуванням як 

однією з найпоширеніших технологій економічного управління 

підприємством; набуття вмінь використовувати методи та інструменти 

фінансового менеджменту для управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: закономірності формування і підтримування 

економічних процесів на підприємстві та інструментарій підготовки 

управлінських рішень 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 
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Вивчення дисципліни базується на знаннях мікроекономіки, економіки 

підприємства, стратегії підприємства, планування і 

контролю на підприємстві, економіко-математичного моделювання, 

управління витратами. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 принципи формування системи економічного управління на 

підприємстві; 

 правила формування системи бюджетного управління й вимоги до 

наповнення її елементів; 

 організацію і технологію бюджетного процесу на підприємстві; 

 особливості управління чистим оборотним (робочим) капіталом; 

 засоби формування інвестиційного портфеля підприємства та його 

оптимізації. 

Уміти: 

 виконувати розрахунки ключових параметрів діяльності 

підприємства і виявляти закономірності його розвитку; 

 економічно обґрунтовувати доцільність управлінських рішень 

стратегічного й оперативного характеру; 

 складати операційні й фінансові бюджети підприємства та 

оцінювати їх виконання; 

 аналізувати фінансовий стан підприємства, розробляти рішення 

щодо управління прибутком і грошовими потоками, формувати 

структуру капіталу; 

 обґрунтовувати оптимальний інвестиційний портфель підприємства; 

 розробляти й удосконалювати методичний інструментарій 

фінансової діагностики, 

 розробляти систему бюджетування на підприємстві; 

 формувати організаційний механізм економічного управління 

підприємством. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1. Уведення в дисципліну «Економічне управління 

підприємством». 

Тема 2. Системна характеристика економічного управління 

підприємством. 

Тема 3. Технологія розв'язання завдань економічного управління. 

Тема 4. Економічний порядок підприємства та інструменти його 

підтримування. 

Тема 5. Система бюджетного управління підприємством. 

Тема 6. Організація бюджетного управління. 

Тема 7. Технологія формування операційних бюджетів. 
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Тема 8. Розроблення бюджету доходів і витрат. 

Тема 9. Управління грошовими потоками підприємства. 

Тема 10. Інформаційне забезпечення бюджетного управління. 

Тема 1 і Фінансова діагностика підприємства. 

Тема 12. Управління чистим оборотним капіталом. 

Тема 13. Управління інвестиційним портфелем підприємства . 

Тема 14. Стратегічне та оперативне управління фінансуванням 

діяльності підприємства. 

5. Управління проектами 

Мета дисципліни: вивчення студентами методології управління 

проектами, набуття навичок використання здобутих знань для 

ефективного впровадження проектних рішень у практичній діяльності. 

Завдання дисципліни: формування теоретичних знань і практичних 

навичок реалізації основних завдань управління проектами і використання 

відповідних інструментів для забезпечення цільових параметрів проекту. 

Предмет дисципліни: процеси управління проектами, які 

здійснюються із застосуванням специфічних методів та інструментів, що 

забезпечують досягнення проектних цілей. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 
Теоретичною та методологічною базою вивчення дисципліни є знання з 

економіки підприємства, менеджменту, проектного аналізу, стратегії 

підприємства, операційного менеджменту. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сутність і особливості проектної діяльності; 

 основні цілі, фази та процеси управління проектами; 

 стандарти і професійні організації в галузі проектного управління;  

 види і характеристики організаційних структур проектних команд;  

 основні напрямки та сутнісний зміст структуризації проекту; 

 інструменти проектного планування; 

 зміст управління проектними ризиками; 

 методику оцінювання виконання проекту. 

Уміти: 

 відрізняти проектну діяльність від поточної, 

 розробляти структуру проектних робіт; 

 формувати організаційну структуру проекту; 

 планувати виконання проекту в часі; 

 визначати проектні витрати і необхідні ресурси; 

 розробляти план реагування на ризики; 

 оцінювати міру виконання проекту за основними критеріями його 

успішності. 
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Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Загальна характеристика управління проектами. 

Тема 2. Ініціювання та планування змісту проекту. 

Тема 3. Структуризація проекту. 

Тема 4. Планування проекту в часі 

Тема 5. Планування людських і матеріальних ресурсів проекту.  

Тема 6. Планування витрат і складання бюджету проекту. 

Тема 7. Основні форми організаційної структури проектів  

Тема 8. Управління проектними ризиками. 

Тема 9. Контроль за реалізацією проекту. 

Тема 10. Управління якістю проекту 

Тема 11 Завершення проекту 

Тема 12. Автоматизація управління проектами. 

6. Конкурентоспроможність підприємства 

Мета дисципліни: сформувати у студентів теоретичні знання та 

практичні навички щодо управління конкурентоспроможністю 

підприємств у сучасних умовах господарювання. 

Завдання дисципліни: вивчення теорії, вітчизняного і світового 

досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Предмет дисципліни: сучасні концепції, методичні підходи до 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства та управління нею. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 

Теоретичною і методичною базою вивчення конкурентоспроможності 

підприємства є економіка підприємства, менеджмент, мікроекономіка та 

макроекономіка. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен. 

Знати: 

 теорію та практику управління конкурентоспроможністю 

підприємства, нормативно-правову базу регулювання конкуренції в 

Україні; 

 технологію аналізу ринку методом конкурентної діагностики; 

 теоретичні та практичні аспекти діагностики конкурентної позиції 

підприємства на ринку, 

 ключові методи і підходи до формування сильних конкурентних 

переваг підприємства, 

 джерела і фактори формування конкурентних переваг, 

 прикладний інструментарій управління потенціалом підприємства, 

його конкурентоспроможністю і вартістю; 

 принципи формування конкурентоспроможності продукції; 

 обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства та його структурних під-

розділів; 
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 сутність концепції управління конкурентоспроможністю 

підприємства та специфічні особливості управління нею в органі-

заціях різних типів, 

 методи оцінювання соціальної конкурентоспроможності 

підприємства. 

Уміти: 

 ідентифікувати всі види конкурентних переваг, якими володіє 

підприємство, визначати ті, що мають бути досягнутими в 

майбутньому для поліпшення його конкурентоспроможності; 

 використовувати чинники конкурентоспроможності для створення 

конкурентних переваг підприємства; 

 виконувати розрахунки, пов’язані з оцінюванням рівня конкуренції в 

галузі; 

 визначати масштаби конкурентного галузевого середовища 

підприємства й оцінювати розстановку сил на ринку; 

 обґрунтовувати організаційно-технічні рішення щодо підвищення 

якості продукції і продуктивності виробництва; 

 економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції управління 

конкурентоспроможністю підприємства; 

 застосовувати моделі та методики оцінювання конкуренто-

спроможності підприємства. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1. Сучасні теорії конкуренції. 

Тема 2. Державне регулювання конкуренції. 

Тема 3. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 

Тема 4. Визначення потенціалу конкурентоспроможності 

підприємства та його складових. 

Тема 5. Формування конкурентних переваг підприємства. 

Тема 6. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

Тема 7. Технологія забезпечення конкурентних переваг під-

приємства. 

Тема 8. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. 

Тема 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства. 

Тема 10. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність 

підприємства. 

Тема 11. Розроблення і реалізація програм підвищення конку-

рентоспроможності . 

Тема 12. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 

конкурентоспроможністю підприємства. 

7. Інтелектуальний бізнес 

Мета дисципліни: формування у студентів комплексу теоретичних 

знань і практичних навичок формування та управління інтелектуальним 
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бізнесом, економічного обґрунтування напрямків його розвитку та 

забезпечення успішного функціонування. 

Завдання дисципліни:  вивчення  основних  теоретико-методичних 

засад інтелектуального бізнесу як специфічного формату бізнесової 

діяльності; розкриття сутності та специфіки інтелектуальних продуктів; 

вивчення прийнятних бізнес-моделей та моделювання інтелектуального 

бізнесу; визначення ризиків інтелектуального бізнесу, розроблення 

моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів. 

Предмет дисципліни: теоретико-методичні засади існування і 

розвитку інтелектуального бізнесу та практичні аспекти його функ-

ціонування. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. 
Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з економіки підприємства, 

організації та управління інноваційною діяльністю, управління ресурсами 

підприємства, формування бізнес-моделі підприємства. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після 

вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу; 

 сутність і специфіку інтелектуальних продуктів та процесу їх 

створення; 

 законодавчу базу започаткування та ведення інтелектуального 

бізнесу; 

 моделювання інтелектуального бізнесу; 

 особливості управління інтелектуальним бізнесом. 

 методи управління ризиками інтелектуального бізнесу; 

 схеми і моделі просування та комерціалізації інтелектуальних 

продуктів 

Уміти: 

 створювати та виявляти інтелектуальні продукти; 

 визначати прийнятні бізнес-моделі інтелектуального бізнесу; 

 застосовувати законодавчу базу для створення та ведення 

інтелектуального бізнесу; 

 розробляти моделі мотивації для творчих колективів; 

 визначати ризики інтелектуального бізнесу; 

 виявляти та застосовувати основні тенденції та перспективи 

віртуалізації інтелектуального бізнесу. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу. 

Тема 2. Інтелектуальні продукти, сутність і особливості створення. 

Тема 3. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в 

Україні. 

Тема 4. Моделювання інтелектуального бізнесу. 



12 

 

Тема 5. Управління інтелектуальним бізнесом. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу. 

Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів 

Тема 8 Ризики інтелектуального бізнесу. 

Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу. 

Тема 10. Ведення інтелектуального бізнесу 

Тема 11. Віртуалізація інтелектуального бізнесу. 
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Перелік питань  до іспиту 

 

1. Часові межі феномену глобалізації. 

2. Сучасна методологія глобалістики. 

3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики. 

4. Становлення глобальної економіки. 

5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 

7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій. 

8. Альтерглобалізм та його форми. 

9. Глобальна економіка як прогностична реальність. 

10. Регулятивні механізми глобальної економіки. 

11. Міжнародні стратегії глобалізації. 

12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 

13. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. 

14. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. 

15. Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною 

соціальною відповідальністю. 

16. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності. 

17. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах 

соціальної відповідальності. 

18. Екологічна компонента соціальної відповідальності. 

19. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. 

20. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. 

21. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності 

22. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

23. Інновації і циклічність економічного розвитку. 

24. Ключові поняття інноваційного розвитку. 

25. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його 

формування. 

26. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. 

27. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в 

інноваційній сфері. 

28. Інфраструктура ринку інновацій. 

29. Державна підтримка інноваційного підприємництва. 

30. Національні інноваційні системи. 

31. Маркетинг інновацій. 

32. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. 

33. Інноваційний потенціал підприємства. 

34. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

35. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. 

36. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як складова 
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економічної безпеки інноваційної діяльності. 

37. Принципи формування системи економічного управління на 

підприємстві. 

38. Системна характеристика економічного управління підприємством. 

39. Технологія розв'язання завдань економічного управління. 

40. Економічний порядок підприємства та інструменти його 

підтримування. 

41. Система бюджетного управління підприємством. 

42. Організація бюджетного управління. 

43. Технологія формування операційних бюджетів. 

44. Розроблення бюджету доходів і витрат. 

45. Управління грошовими потоками підприємства. 

46. Інформаційне забезпечення бюджетного управління. 

47. Фінансова діагностика підприємства. 

48. Управління чистим оборотним капіталом. 

49. Управління інвестиційним портфелем підприємства. 

50. Стратегічне та оперативне управління фінансуванням діяльності 

підприємства. 

51. Загальна характеристика управління проектами. 

52. Ініціювання та планування змісту проекту. 

53. Структуризація проекту. 

54. Планування проекту в часі. 

55. Планування людських і матеріальних ресурсів проекту.  

56. Планування витрат і складання бюджету проекту. 

57. Основні форми організаційної структури проектів. 

58. Управління проектними ризиками. 

59. Контроль за реалізацією проекту. 

60. Управління якістю проекту. 

61. Завершення проекту. 

62. Автоматизація управління проектами. 

63. Сучасні теорії конкуренції. 

64. Державне регулювання конкуренції. 

65. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 

66. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства та 

його складових. 

67. Формування конкурентних переваг підприємства. 

68. Методи забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

69. Технологія забезпечення конкурентних переваг підприємства. 

70. Особливості управління конкурентоспроможністю продукції. 

71. Управління конкурентоспроможністю підприємства. 

72. Соціальна відповідальність і конкурентоспроможність підприємства. 

73. Розроблення і реалізація програм підвищення конку-

рентоспроможності підприємства. 

74. Оцінювання ефективності сучасних моделей управління 
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конкурентоспроможністю підприємства. 

75. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу. 

76. Інтелектуальні продукти, сутність і особливості створення. 

77. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні. 

78. Моделювання інтелектуального бізнесу. 

79. Управління інтелектуальним бізнесом. 

80. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу. 

81. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів. 

82. Ризики інтелектуального бізнесу. 

83. Економічна безпека інтелектуального бізнесу. 

84. Ведення інтелектуального бізнесу 

85. Віртуалізація інтелектуального бізнесу. 
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