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У дипломній роботі сформульовано та вирішено наукове завдання з 

теоретико-методологічних засад та надання практичних рекомендацій щодо 

удосконалення методів реструктуризації національної економіки, оцінці ризиків 

при впровадженні нової моделі реструктуризації та пропозиції щодо їх 

зменшення та формування стратегій підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності інноваційно-орієнтованих телекомунікаційних 

підприємств. 

Досліджуються основні економічні теорії конкуренції та види ринків в 

залежності від характеру конкуренції. 

В роботі виокремлено відповідну специфіку інноваційно-орієнтованих 

комунікаційних підприємств України, та їх довгострокові інтереси. 
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В дипломной работе сформулированы и решены научную задачу с 

теоретико-методологических основ и предоставление практических 

рекомендаций по совершенствованию методов реструктуризации национальной 

экономики, оценке рисков при внедрении новой модели реструктуризации и 

предложения по их уменьшению и формирования стратегий повышения 

международной конкурентоспособности инновационно-ориентированных 

телекоммуникационных компаний. 

Исследуются основные экономические теории конкуренции и виды 

рынков в зависимости от характера конкуренции. 

В работе выделены соответствующую специфику инновационно-

ориентированных коммуникационных предприятий Украины, и их 

долгосрочные интересы. 
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инвестиционной деятельности, международное сотрудничество, инновационные 

и технологические факторы, устойчивое развитие, инновационная модель 
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The thesis for obtaining the scientific degree of Magister in the specialization 

8.03050301 – International economics. National Technical University of Ukraine 

«Kiev Polytechnic Institute 8.03050301», Kyiv, 2017. 

This diploma work is an in-depth research of theory and practical mechanisms 

and tools of creating and realization of innovative investment potential of European 

integration of Ukraine. 

In the thesis work is formulated and solved scientific problem of theoretical and 

methodological principles and provide practical recommendations for improving 

methods of restructuring the national economy, risk the introduction of a new model 

of restructuring and proposals for their reduction strategies and forming the 

international competitiveness of innovation-oriented telecommunications companies. 

We study the basic economic theory of competitive markets and types depending 

on the nature of competition. 

The paper singled out appropriate specificity innovation-oriented communication 

of Ukraine, and their long-term interests. 
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