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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Мета домашньої роботи — поглибити теоретичні знання, набуті 

студентами у процесі вивчення курсу і виробити вміння застосовувати їх у 

практичному вирішенні питань управління підприємством. У процесі 

написання домашньої роботи студент повинен здійснити аналіз основних 

теоретичних аспектів адаптивної економіки, функціонування та розвитку 

підприємств в умовах адаптивної економіки.  

Виконання домашньої роботи з курсу “АДАПТИВНА ЕКОНОМІКА” є 

складовою частиною навчального процесу: 

- має сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни,  

- спонукає ґрунтовно вивчати законодавчі акти з питань економічних 

відносин та спеціальні наукові видання. 

У процесі виконання домашньої роботи студент повинен: 

- показати вміння вирішувати економічні завдання; 

- вміти застосувати теоретичні положення у вирішенні стратегічних 

завдань розвитку; плануванні та організації роботи  підприємства. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ 

Домашня робота — це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає 

змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці. 

Домашня робота має бути надрукована на аркушах паперу формату А-4 

(210*297 мм), (шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5). Текст 

друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве-30 мм, праве-10 мм, верхнє та 

нижнє -20мм, а також абзац 1,27см. 

Робота повинна містити  два розділи (які можуть складатися із вступу, 

основної частини та висновків) та список використаних джерел. Обсяг роботи – 

не менше 12 сторінок, літератури – не менше 10 джерел. 

Під час виконання домашньої роботи необхідно враховувати: 

1. Домашню роботу слід виконувати на аркушах формату А4. 

2. Вибір варіанта здійснюється за порядковим номером списку груп. 

3. Всі аналітичні дані зводяться в таблиці. 

4. Обов’язковим є посилання на використані джерела  

 

3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ 

Визначити та обґрунтувати основні теоретичні аспекти адаптивної 

економіки, адаптивного управління підприємством та діяльності підприємств в 

умовах адаптивної економічної системи на основі застосування теоретичних 

методів опрацювання матеріалу.  

 

4. ЗМІСТ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ 

Домашня робота складається з розділів: 

1. Теоретичне питання №1  

2. Теоретичне питання №2  

Список використаних джерел 



 

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ЧАСТИНИ 

Теоретична частина містить обґрунтовані на основі останніх публікацій (за 

останні 5 років) теоретичних положень з обраної тематики. Обов’язковим є 

перелік використаних джерел і посилання на них, наявність графічного 

матеріалу (таблиць, рисунків), дотримання структури наукового дослідження, а 

саме: 

- актуальність дослідження та  анотація, 

-  постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 

розв'язання даної проблеми і на які опирається автор; 

- формулювання цілей (мети) дослідження (постановка завдання); 

- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

- висновки, зроблені в результаті дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. 

Обсяг теоретичної частини до одного питання: від 6 сторінок.  

Об’єктом дослідження є сфера діяльності підприємств.  

 

Перелік теоретичних питань: 

Варіант 1 

1. Адаптивне управління підприємством 

2. Методи оцінки адаптаційного потенціалу підприємств 

Варіант 2 

1. Основні елементи адаптивної системи управління підприємством в 

умовах нестабільної економіки 

2. Адаптивні моделі управління підприємством 

Варіант 3 

1. Адаптивне управління підприємством в конкурентному середовищі 

2. Фінансові аспекти адаптації  промислових підприємств на 

стратегічному рівні  

Варіант 4 

1. Теоретичні основи формування адаптивного управління потенціалу 

підприємства 

2. Адаптивний контролінг як система управління підприємством у 

сучасних умовах 

Варіант 5  

1. Адаптивне управління  потенціалом підприємства 

2. Адаптація маркетингового менеджменту суб’єктів господарювання  

Варіант 6 

1. Адаптивна система економічної безпеки підприємства 

2. Мотиваційні аспекти адаптивного управління потенціалом 

підприємства 

Варіант 7 

1. Адаптації економічних систем до сучасних теорій економічного розвитку 



2. Сучасні аспекти адаптивного управління підприємствами 

промислового сектору 
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