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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Дисципліна «Інновації та інноваційна економіка» спрямована на формування 

у студентів компетентностей щодо теоретичних аспектів інновацій, набуття 

практичних навичок пов’язаних з функціонування інноваційної економіки на 

макрорівні (загальна характеристика інновацій, теорії інноваційного процесу, 

державна інноваційна політика) та мікрорівні (ключові фактори здійснення 

інновацій, стимулювання інновацій, маркетинг інновацій, вибір інноваційної 

стратегії). Дисципліна «Інновації та інноваційна економіка» буде корисна 

майбутнім IT-фахівцям, маркетологам, менеджерам, економістам, фінансистам, 

бухгалтерам, тим, хто збирається займатися підприємництвом, мати власний 

бізнес з урахуванням його інноваційної спрямованості.  

2. Мета навчальної дисципліни: освоєння студентами основних 

теоретичних і методологічних основ інноваційної економіки, сформувати в 

студентів цілісну систему знань про інноваційну економіку, вмінь щодо 

продукування, впровадження та дифузії інновацій; вивчити поняттєво-

термінологічний апарат, що характеризує інновації та інноваційну економіку; 

вивчити методологічні основи побудови інноваційної системи; розкрити 

взаємозв'язок усіх понять, внутрішню логіку і представити організаційно-

економічну модель стратегічного та тактичного управління інноваціями.  

3. Пререквізити Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки 

магістрів. Теоретичною і методологічною базою вивчення дисципліни є: 

економічна теорія, фінанси, маркетинг, менеджмент, макроекономіка, 

мікроекономіка, стратегічний маркетинг, міжнародна економіка, управління 

персоналом, «Методологія та організація наукових досліджень», «Стратегічний 

менеджмент», «Управління комунікаціями, конфліктами та бізнес етика», 

«Бізнес-аналітика», «Цифрова економіка». 

4.Результати навчання:  

Для ОП «Інформаційні технології та моделювання в економіці» 

Результатом вивчення дисципліни «Інновації та інноваційна економіка» є 

набуття здобувачами освіти за ОП «Інформаційні технології та моделювання 

в економіці» таких компетентностей: 
Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень. 
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки.  
СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально економічного 

та людського розвитку. 
СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку 

соціально-економічних систем. 

 
Програмні результати навчання за ОП «Інформаційні технології та 

моделювання в економіці»: 



Р1 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем. 

Р2 Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 

діяльності. 

Р7 Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових 

і прикладних досліджень. 

Р8 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних 

завдань. 

Р9 Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень. 

Р11 Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-

економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем 

та процесів. 

Р14 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних 

систем 

 
 

 
  



5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 1 10 4 120 15 30   75  Іспит 

Заочна 1 10 4 120 12    108  Іспит 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни  
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Тема 1. Інноваційний 

розвиток економічних 

систем: стан та основні 

тенденції 

8 2 2   4 11 2    9 

Тема 2. Теоретичні основи 

інновацій 
9  2   7 11     11 

Тема 3. Сучасні 

організаційні форми 

інноваційного розвитку.  

14 2 4   8 11 2    9 

Тема 4. Стратегічне 

управління інноваціями 
12 2 2   8 11 2    9 

Тема 5. Маркетинг 

інновацій 
10 2 2   6 10 1    9 

Тема 6. Управління 

персоналом в інноваційній 

організації 

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 7. Фінансування та 

інвестиційне забезпечення 

інновацій 

10 2 2   6 11 2    9 

Тема 8. Венчурне 

підприємництво 
12  4   8 10     10 

Тема 9. Державна 

інноваційна політика 
13 2 4   7 12 2    10 

Тема 10. Інтелектуальна 

власність та її роль в 

інноваційній економіці 

9 1 2   6 11     11 

Тема 11. Інноваційний 

розвиток підприємства  
13  4   9 12     12 

Усього годин  
120 15 30 0 0 75 

12

0 
12 0 0 0 108 

 

 

 

 

 

 



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ  

«ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА» 

1. Після вивчення наведеного теоретичного матеріалу та самостійної роботи з 

рекомендованими літературними джерелами необхідно підготувати і 

провести реферативне дослідження на тему «Інноваційна економіка в 

Чернівецькій області». У дослідженні розглянути наступні питання: 

- Інвестиційна політика в Україні та інвестиційна політика в Чернівецькій 

області. 

- Чи існує програма інвестиційного розвитку в регіоні, за якими 

принципами вона діє. 

- Ступінь розвитку кредитно-грошового ринку. 

- Скільки діє в регіоні інноваційних підприємств, якою є потреба в 

інноваціях на виробничих підприємствах. 

- Скільки великих інноваційних проектів існує на даний момент в регіоні, 

на якій стадії вони знаходяться. 

- Реалізація інноваційної політики на конкретному підприємстві регіону (за 

даними навчальної та виробничих практик). 

- Запропонувати інноваційний проект для даного підприємства, 

інноваційно-інвестиційну інфраструктуру для його реалізації. 

2. Опрацювати методичні вказівки до використання методу конкретних 

ситуацій. Підготувати обрану ситуаційну вправу. Дати відповідь на 

запитання та виконати завдання до кейсової ситуації. Підібрати 

додатковий матеріал до кейсу. 

3. Підготувати наукову доповідь про приклади найбільш успішних інновацій 

в сучасній економіці. 

4. Підготувати приклади успішних та провальних інновацій. 

5. Підготувати коротку доповідь про інноваційно-технологічні тенденції 

конкретного ринку.  

6. Підготуйте коротку доповідь про інноваційну складову українського 

експорту (окремої галузі).  

7. Дати характеристику стану та рівня розвитку сучасного 

високотехнологічного сектору України.  

8. Повідомлення по темі «Стратегічні інноваційні альянси» 

9. Підготовка презентації пошукового дослідження з організації діяльності 

технопарків (світовий досвід) 

10. Підготовка презентації пошукового дослідження з організації діяльності 

бізнес-інкубаторів (світовий досвід) 

11. Підготовка презентації пошукового дослідження з організації діяльності 

виставок інновацій (світовий досвід) 

12. Підготовка презентації пошукового дослідження з організації діяльності 

технополісів (світовий досвід) 

13. Підготувати ситуаційні вправи по стратегіях провідних компаній. 

Ідентифікувати інноваційні стратегії провідних компаній. Сформувати та 

висловити свої думки з приводу інноваційності провідних автомобільних 

компаній. Сформулювати запитання та завдання до кейсових ситуацій. 



14. Наукове дослідження: «Основні методи стимулювання інноваційної 

активності працівників» 

15. Підготовка доповідей та презентація з узагальнення досвіду зарубіжних 

країн в організації діяльності венчурних фірм, бізнес-інкубаторів, 

інноваційних центрів; розвитку малих наукомістких форм в Україні; 

діяльності венчурних фондів за кордоном та в Україні. 

16. Бліц-конференція «Венчурне підприємництво» 

17. Ділова гра «акули бізнесу»: Вивчення проблемних питань. Моніторинг за 

допомогою мережі Інтернет або інших інформаційних джерел тенденцій 

розвитку ринку інновацій України. Підготовка бізнес-плану інноваційних 

пропозицій. Презентація результатів індивідуального завдання та захист 

інноваційної ідеї. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Що стало головним чинником переходу від постіндустріальної економіки 

до інноваційної економіки і коли це почало відбуватися? 

2. Що таке інновація, її характеристика. 

3. Роль інновації в сучасній економіці, її значимість в процесі еволюції 

господарських систем. 

4. Що характеризує інноваційну економіку або економіку, засновану на 

знаннях? 

5. Які фактори визначають джерела зростання в інноваційній економіці 

(неоекономіки)? 

6. Інновація з позиції мікроекономічного аналізу. 

7. Які інституційні чинники прискорення інноваційних процесів? 

8. Які основні підходи до визначення поняття "інновація" і в чому причина 

такого великого розмаїття трактувань? 

9. Хто і навіщо, на думку Й. Шумпетер, здійснює нововведення? 

10. Які головні якісні особливості сучасного економічного розвитку? 

11. У чому полягає основний соціально-економічний ефект реалізації 

результатів інноваційної діяльності? 

12. У чому полягає основне протиріччя інноваційної діяльності? 

13. Обґрунтуйте універсальність позитивної формули "інновації - економічне 

зростання". 

14. Назвіть основні відмінності між екстенсивним та інтенсивним видами 

відтворення. 

15. Які чинники інноваційної діяльності, їх зміни в процесі економічного 

розвитку? 

16. Який зв'язок між витратами на НДДКР і зростанням обсягів виробництва, 

зайнятості, інвестицій і т.д.? 

17. Охарактеризуйте основні фази відтворювального процесу. 

18. Яка роль інноваційної діяльності в сучасних економічних умовах? 

19. Що являє собою інноваційний процес? 

20. Назвіть головні і специфічні характеристики інноваційного процесу. 

21. Розкрийте специфічні характеристики інноваційного процесу. 

22. Що таке розповсюдження чи дифузія інновацій, чим обумовлена їх 

швидкість? 



23. Назвіть фази інноваційного процесу. 

24. Циклічність інновацій. Які фази інноваційного циклу? Чому потрібен 

механізм мультиціклічності інноваційних процесів? 

25. Найважливіші суб'єкти інноваційної діяльності. 

26. Що таке венчурне підприємництво? Організаційні форми венчурних 

капіталовкладень. 

27. Що таке трансфер технологій? Об'єкти трансферу технологій. Види 

передачі (трансферу) технологій. 

28. Які фінансові інститути працюють з інноваційними компаніями? 

29. Які основні принципи організації фінансування інноваційного процесу? 

30. Емісія цінних паперів як найважливіше джерело фінансування інновацій. 

31. Які основні ринкові механізми формування цін? 

32. Які фактори враховуються в процесі ціноутворення на інноваційну 

продукцію? 

33. Що таке дифузія інновацій? 

34. Що таке трансфер інновацій, його інституційно-правові форми. 

35. Які основні функції держави при здійсненні інноваційної політики та 

методи реалізації цієї політики? 

36. Прямі методи регулювання інноваційної діяльності. Досвід зарубіжних 

країн. 

37. Непрямі методи регулювання інноваційної діяльності. Досвід зарубіжних 

країн. 

38. Які основні напрямки державної інноваційної політики? 

39. Що забезпечує реалізацію основних напрямів державної інноваційної 

політики? 

40. Які елементи інституційно-правової основи інноваційного розвитку 

економіки? 

41. Що таке національна інноваційна система, її елементи. 

42. Методи інституціалізації інноваційної діяльності. 

43. Основні положення Закону України "Про інноваційну діяльність". 

44. У чому різниця лінійної і нелінійної моделі інноваційного процесу? 

45. Назвіть характерні ознаки нелінійного інноваційного процесу. 

46. Які найважливіші елементи і стилі управління інноваціями в компанії, 

фірмі? 

47. Що таке інноваційна культура? 

48. Назвіть найбільш суттєві елементи нових організаційних форм в компанії, 

фірмі. 

49. Які основні типи інноваційної стратегії компанії? 

50. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні стадії життєвого циклу 

інноваційного продукту. 

51. Чому необхідна інноваційна модернізація економіки України? 

52. Які, на вашу думку, основні передумови, умови і напрямки переходу до 

інноваційного соціально орієнтованого розвитку України? 

53. Які моделі формування інноваційної інфраструктури? 

54. Які чинники, що стримують інноваційний розвиток України? 

55. У чому полягає специфіка венчурного інвестування? Назвіть основних 

учасників процесу венчурного інвестування. Які завдання вони 



вирішують? 

56. Яку роль відіграють венчурні фонди і керуючі ними компанії? Опишіть 

основні стадії руху венчурного капіталу. 

57. Назвіть ключові суб'єкти інфраструктури підтримки венчурного 

підприємництва. 

58. Як держава може підтримувати малі інноваційні підприємства? 

59. Що таке національна інноваційна система, які її складові? 

60. Роль держави у формуванні національної інноваційної системи. 

61. Чому, на ваш погляд, роль науки та освіти є вирішальною в формуванні 

національної інноваційної системи. 

62. У чому полягає сенс правового регулювання інноваційної діяльності та 

якими нормативно-правовими актами воно представлено? 

63. Який взаємозв'язок понять «інтелектуальна власність», «інтелектуальний 

продукт», «промислова власність», «винахід»? 

64. Яку функцію виконує патент в правовому регулюванні інноваційної 

діяльності і на які об'єкти промислової власності він видається? 

65. Що таке ліцензування і яку роль воно відіграє в торгівлі технологіями? 
 

 



6. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 
(незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1-34) 
(незадовільно)  

з обов'язковим повторним курсом 

 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: вирішення 

ситуацій; складання ситуацій; ділова гра; проекти (індивідуальні та командні проекти); 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; виступи на наукових заходах; тези; 

участь у Форумі інновацій; реферати та есе; інші види індивідуальних та групових завдань.  

Форми поточного та підсумкового контролю  

Формами поточного контролю є усна відповідь студентів, вирішення ситуацій, 

письмові роботи та їх презентація, творчі завдання – тези на факультетський Форум 

інновацій.  

Вивчення даної дисципліни вимагає застосування новаторських підходів до організації 

навчального процесу на основі широкого застосування новітніх інформаційних технологій. 

Основний наголос повинен робитися на практичному використанні та закріпленні отриманих 

теоретичних знань через організацію тренінгів, вирішення управлінських ситуацій, аналізу 

практики впровадження інновацій, підготовки власних кейсів. Невід’ємним компонентом 

навчання повинна стати організація круглих столів, семінарів із залученням компетентних 

спеціалістів у сфері інновацій, наукових організацій з метою наближення навчального 

процесу до практики організації та управління інноваціями.  

Обов’язковою є самостійна підготовка студентами творчої роботи з актуальних 

проблем теорії та практики інновацій для глибшого й ґрунтовнішого вивчення зарубіжного 

досвіду інноватики, виконання індивідуального завдання на основі вирішення конкретної 

ситуації. З метою опанування дисципліни «Інновації та інноваційна економіка» робочою 

програмою передбачено проведення практичних занять, самостійна робота студентів, 

інноваційний форум, іспит. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість балів 

(екзамен) 

Сумар

на  

к-ть 

балів  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11   

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 40 100 

 

Формами підсумкового контролю є іспит у тестовій формі – 40 балів. 
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залишатися в курсі останніх новин зі всіх галузей. 

3. Wired пропонує контент на теми культури, бізнесу, науки та дизайну. Користувачі 

можуть отримати доступ тільки до 4 статтями в місяць без оплати. 

4. Tech Insider містить високоякісні аналітичні матеріали, присвячені технологіям. 

5. Futurism - ресурс новин та розповідей про майбутнє, історії про штучний інтелект, 

наукову фантастику, суспільство майбутнього і медицину завтрашнього дня. 

 

 

TELEGRAM-КАНАЛИ ПРО БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ І DATA SCIENCE 

1. ForkLog - офіційний канал культового журналу ForkLog. Усе найголовніше про біткоіни, 

криптовалюту, блокчейн і децентралізовані технології. 

2. DeCenter - один з найпопулярніших каналів про блокчейн та децентралізовані системи. 

Тут можна знайти аналітику по свіжих ICO, дані по торгах на основних біржах і 

дізнаватися про всі новини індустрії одним з перших. 

3. BitLenta - новини про криптовалюиа з усього світу, цікаві анонси тематичних заходів.  

4. Data Science Notes - бібліотека електронних книг, статей і лекцій про Data Science. 

5.  Data Science by ODS.ai - перший телеграм-канал про Data Science (ведеться англійською 

мовою). Тут можна почитати про теорію і практику ІІ, великих даних, машинного 

навчання та інших технологіях. 

 

  



ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

З КУРСУ «ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА» 

1. Дайте визначення елементам понятійного апарату інноваційного 

розвитку. 

2. Розкрийте суть та особливості ризикового (венчурного підприємництва).  

3. Розкрийте зміст етапів виведення інновації на ринок. Опишіть способи 

збуту інноваційного продукту. 

4. Розкрийте особливості японської моделі організації інноваційної 

діяльності. 

5. Розкрийте суть і завдання стратегічного управління інноваційним 

розвитком 

6. Розкрийте суть та значення інновацій, як джерела економічного розвитку. 

7. Розкрийте суть міжнародної міжфірмової кооперація в європейських 

країнах. 

8. Опишіть види інноваційних стратегій  

9. Опишіть етапи становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні 

концепції. 

10. Розкрийте суть стратегічних альянсів, консорціумів та спільних 

підприємств як форми міжфірмового інноваційного співробітництва. 

Наведіть приклади. 

11. Опишіть типи стратегічної інноваційної поведінки 

12. Опишіть тенденції розвитку інноваційних процесів в розвинутих країнах. 

13. Дайте характеристику формам інтеграції науки та виробництва, взаємодії 

академічної науки з приватною промисловістю. Наведіть приклади 

крупномасштабних науково-технічних проектів. 

14. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії в сфері масового 

виробництва ( ВІОЛЕНТИ).  

15. Розкрийте суть інноваційного процесу та опишіть його стадії. 

16. Опишіть види вітчизняних інноваційних структур. Дайте характеристику 

розвитку організаційних форм інноваційної діяльності в Україні. Наведіть 

приклади. 

17. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії диверсифікації продукту та 

сегментування ринку ( ПАТІЄНТИ ) 

18. Розкрийте суть інноваційної діяльності та опишіть її види. 

19. Опишіть досвід зарубіжних країн в організації діяльності венчурних 

фірм, бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів. Наведіть приклади. 

20. Опишіть процес формування бізнес-моделі підприємства 

21. Наведіть схему, критерії класифікації інновацій та опишіть її елементи.  

22. Визначте місце інноваційної політики в системі регуляторів соціально-

економічних процесів у державі. Розкрийте зміст і напрямки інноваційної 

політики держави.  

23. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії інноваційних 

дослідницьких організації (ЕКСПЛЕРЕНТИ). 

24. Опишіть чинники інноваційного розвитку підприємства.  

25. Опишіть умови та напрямки реалізації інноваційної політики держави в 

Україні. 

26. Розкрийте суть та наведіть приклади стратегії в сфері мілкого 



неспеціалізованого бізнесу (КОМУТАНТИ).  

27. Опишіть методику формування Світового інноваційного індексу. 

Прокоментуйте місце України в Індексі. 

28. Опишіть інструменти регіональної інноваційної політики. 

29. Опишіть прямі та непрямі методи державної підтримки інноваційної 

діяльності.  

30. Прокоментуйте сучасні тренди інноваційного розвитку комерційної 

сфери / електронної комерції 

31. Опишіть особливості регулювання інноваційного процесу в США.  

32. Вкажіть напрямки та способи державної підтримки піонерних 

нововведень у Японії.  

33. Розкрийте роль держави і приватного бізнесу в технологічній гонитві 

країн Західної Європи.  

34. Опишіть досвід країн Східної Європи щодо організації та стимулювання 

інноваційної діяльності  

35. Розкрийте суть інфраструктури ринку інновацій як самостійна підсистема 

системи ринкового. Опишіть функції та елементи інфраструктури ринку 

інновацій.  

36. Сутність, принципи та основні складові національної інноваційної 

системи (НІС). Типи НІС. 

37. Визначте основні положення правового захисту продуктів 

інтелектуальної діяльності в Україні: право інтелектуальної власності, 

авторське право, право на промислову власність та ін. 

38. Опишіть структуру національної інноваційної системи: суб’єкти, об’єкти, 

система відносин та визначальні чинники. 

39. Розкрийте поняття «інвестиції», «інтелектуальні інвестиції», «інновації», 

«інноваційні інвестиції», «технологічні інвестиції». Опишіть види 

інвестицій. 

40. Дайте визначення інтелектуальній власності та наведіть класифікацію її 

об’єктів. 

41. Розкрийте основні завдання та зміст системи фінансування інноваційної 

діяльності. Опишіть принципи та форми фінансування інновацій. 

42. Дайте характеристику об’єктам промислової власності: винаходам і 

корисним моделям, промисловим зразкам, товарним знакам, торговельній 

марці. 

43. Розкрийте значення інноваційного маркетингу в комерціалізації 

інновацій. Опишіть форми передачі інновацій. 

44. Опишіть способи організації стимулювання винахідницької діяльності в 

розвинутих країнах. Наведіть приклади. 

45. Опишіть види інноваційного маркетингу. 

46. Дайте характеристику інноваційної діяльності регіональних науково-

технічних центрів та фінансово-промислових груп. Наведіть приклади. 

47. Розкрийте суть, об’єкти та інструменти державної та регіональної 

інноваційна політика.  

48. Опишіть суть та процес позиціонування інноваційного товару. 

49. Дайте характеристику бізнес-інкубаторам та науково-технічним центрам, 

наведіть приклади. Бізнес-інкубатори в Україні. Наведіть приклади. 



50. Розкрийте суть, наведіть класифікацію, виявіть особливості 

функціонування наукових парків. Наведіть приклади. 

51. Опишіть технологію маркетингових досліджень в маркетингу інновацій 

52. Розкрийте взаємозв’язок між глобальним інформаційним суспільством та 

інноваційною економікою. Розкрийте суть глобальних інформаційних 

комунікацій та комунікаційних процесів в інноваційній сфері.  

53. Розкрийте суть технополісу як організаційної форми інноваційної 

діяльності та розкрийте їх роль в створенні інновацій на регіональному 

рівні. Наведіть приклади. 

54. Опишіть методологію маркетингу по новому продукту та маркетингу 

нової технології. 

55. Розкрийте поняття та дайте характеристику інноваційним підприємствам 

та інноваційному підприємництву. Опишіть основні види інноваційного 

підприємництва. 

56. Наведіть принципи та опишіть методи мотивації інноваційної діяльності 

в організації 

57. Розкрийте суть чинників впливу на інноваційність персоналу 

58. Розкрийте значення інноваційного маркетингу в комерціалізації 

інновацій. Опишіть форми передачі інновацій. 

59. Дайте характеристику об’єктам промислової власності: винаходам і 

корисним моделям, промисловим зразкам, товарним знакам, 

торговельній марці. 

60. Суть та передумови формування моделі «відкритих інновацій». 

61. Розкрийте суть інноваційного розвитку підприємства 

62. Визначте особливості стратегічного планування інноваційного розвитку 

підприємства 

63. Опишіть основні методи аналізу показників інноваційного розвитку 

підприємства 

64. Опишіть особливості управління інноваційним розвитком підприємства 

 

 

 


