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МОДУЛЬ № 1 «ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ НА 

МАКРОРІВНІ ТА НА МІКРОРІВНІ» 

Рівень 1. Теоретичні питання 

1. Адаптація до умов зовнішнього середовища діяльності підприємства.  

2. Адаптація економіки в умовах фінансової кризи.  

3. Адаптація економіки під впливом цифровізації.  

4. Адаптація та адаптивність як економічні категорії. 

5. Адаптивні моделі управління підприємством.  

6. Адаптивні системи управління підприємством та їх принципи. 

7. Адаптивні сценарії розвитку цифрової економіки України.  

8. Адаптивність економіки відповідно до показників економічного розвитку.  

9. Вплив фінансової кризи на  економіку країни в умовах глобалізації. 

10. Економічна безпека підприємства.  

11. Економічний розвиток як основа  адаптивності економіки 

12. Економічні кризи як фактор формування адаптивної економіки. 

13. Застосування адаптивних моделей для прогнозування чистого доходу від 

реалізації продукції.  

14. Інститути регулювання економіки та їх роль у формуванні адаптивної 

економіки.  

15. Інструменти та методи адаптивного управління підприємством.  

16. Класифікація адаптивних моделей.  

17. Методи досягнення адаптивної економіки 

18. Методи регулювання економіки.  

19. Основні показники діяльності підприємства в умовах адаптивної 

економіки.  

20. Основні поняття цифровізації економіки.  

21. Оцінка макроефектів від цифровізації для ключових стейкхолдерів.  

22. Принципи та функції адаптивної економіки 

23. Причини адаптації підприємства.  

24. Прогнозування як елемент управління ресурсами підприємства.  

25. Проекти цифрової трансформації в Україні. Ризики цифровізації.  



26. Процес адаптації економіки під впливом регулювання економіки. 

27. Процеси адаптації на підприємстві.  

28. Регулювання економіки як основа її адаптації  

29. Роль адаптації підприємства (його структурних підрозділів) у забезпеченні 

економічної безпеки.  

30. Сутність адаптивної економіки як нової моделі економіки  

31. Сутність економічного розвитку.  

32. Сутність регулювання економіки.  

33. Сутність та основні поняття економічної криз.  

34. Сутність, завдання та принципи адаптивного управління.  

35. Сучасні теорії економічного розвитку та їх вплив на формування адаптивної 

економіки.  

36. Теорії економічного розвитку.  

37. Трансформація економіки під впливом наслідків фінансової кризи.  

38. Управління цифровізацією в умовах адаптивної економіки 

39. Фактори формування адаптивної економіки 

40. Форми регулювання економіки. 

41. Характеристика показників економічного розвитку.  

42. Цикл адаптивного управління підприємством.  

43. Цифрові тренди: виклики та можливості для України 

 

 

Рівень 2. Визначення основних понять  

Адаптація 

Адаптивна економіка 

Адаптивна економіка 

Адаптивне управління 

Адаптивне управління 

Адаптивні моделі 

Адаптивність 

Валовий внутрішній продукт 

Державне регулювання 

Економічна безпека 

Економічна стійкість  

Економічна глобалізація 

Економічна криза 

Економічна система 

Економічна стійкість підприємства 

Економічна теорія 



Економічне зростання 

Економічний занепад 

Економічний розвиток 

Економічні ресурси 

Економічні цикли  

Індустрія 4.0 

Інфляція 

Капітал 

М’які інфраструктури цифровізації 

Наслідки фінансової кризи 

Національне багатство  

Недоліки цифровізації 

Позитивні аспекти економічних криз 

Причини фінансових криз 

Прогнозування  

Стагнація 

Тверді інфраструктури цифровізації 

Теорія економічного розвитку 

Цифрова економіка 

Цифрові дані 

Цифрові тренди 

Цифровізація 

 

 

 

 


