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Теми ДЗ  

1. Сучасні тенденції інноваційного розвитку світової економіки. 

2. Управління інноваційним розвитком підприємства.  

3. Роль інформаційного забезпечення інноваційної діяльності у підвищенні 

конкурентоспроможності підприємства. 

4. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності підприємства.  

5. Розробка та реалізація інноваційної стратегії підприємства.  

6. Аналіз досвіду Китаю у формуванні та реалізації інноваційної політики.  

7.  Організаційні структури підтримки та розвитку венчурного бізнесу. 

8. Механізм державного регулювання інноваційної діяльності.  

9. Шляхи підвищення ефективності інноваційної політики держави (на прикладі України).  

10. Управління ризиками в міжнародній інноваційній діяльності підприємства.  

11. Формування сприятливого інвестиційного клімату – основа розвитку інноваційної 

діяльності.  

12. Формування системи інноваційного розвитку підприємства-суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

13. Інноваційне лідерство як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства.  

14. Особливості та проблеми інноваційного розвитку економіки України.  

15. Особливості управління інтелектуальними ресурсами підприємства.  

16. Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві.  

17. Механізми інвестування міжнародної інноваційної діяльності.  

18. Особливості стратегічного управління міжнародною інноваційною діяльністю 

підприємства.  

19. Методи та стратегії ціноутворення у міжнародній інноваційній сфері.  

20. Роль інноваційних кластерів у підвищенні конкурентоспроможності національної 

економіки.  

21. Особливості науково-технічного розвитку міжнародних корпорацій. 

22. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

23. Аналіз досвіду країн ЄС у формуванні та реалізації інноваційної політики. 

24. Аналіз досвіду США у формуванні та реалізації інноваційної політики. 

25. Аналіз досвіду Японії у формуванні та реалізації інноваційної політики. 

26. Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на 

міжнародному ринку. 

27. Стратегія, політика та тактика інноваційного розвитку підприємства на міжнародному ринку. 

28. Планування інноваційної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою 

забезпечення конкурентних переваг. 

29. Програмно-цільовий менеджмент інноваційної діяльності.  

30. Механізм управління науково-технічним розвитком підприємства. 



Загальні вимоги до ДЗ 

 

Домашнє завдання є складовою модуля №2. 

Домашнє завдання є підсумком самостійної роботи студента по вивченню дисципліни 

«Управління міжнародною інноваційною діяльністю». Робота охоплює ряд основних розділів курсу і 

дає можливість студентові виявити творчі здібності в комплексному підході до вирішення 

поставлених задач. 

Головною метою ДЗ є закріплення навичок студента, застосування теоретичних знань з 

питань управління міжнародною інноваційною діяльністю. 

Пояснювальна записка включає: титульний лист, зміст, список використаної літератури, 

додатки. 

Титульний лист роботи оформляють відповідно до установленої форми (див. додаток). 

Теми ДЗ розподіляються відповідно до номеру студента у журналі групи. У виключних 

випадках дозволяється зміна теми на ту, яка залишилася вільною (№29-30). 

Виконане ДЗ студент повинний здати науковому керівникові у встановлений термін. 

При несвоєчасній здачі ДЗ  студент не допускається до здачі екзамену. 

 

Вимоги до змісту ДЗ 

ДЗ повинне мати чітку і логічну структуру.  

Складовими її частинами повинні бути: 

- титульний аркуш (див. приклад); 

- зміст; 

- вступ (2-3 стр.); 

- основна частина (25-30 стр.); 

- висновок (3-4 стр.); 

- список використаної літератури; 

- додатки. 

 

Загальний обсяг – 30-35 стр. Шрифт – 14 Times New Roman. 

Міжстроковий інтервал – 1,5. 

Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см. 

Вирівнювання – по ширині. Абзацний відступ (відступ першої строки) – 1,25 см. 

 

Зміст ДЗ повинний висвітлювати основні питання теми. Він повинен бути розгалуженим, 

чітким, а також логічно послідовним. 

У вступі до ДЗ розкривається актуальність обраної теми, коротко характеризуються стан 

проблеми і питання, які вимагають вирішення, чітко формулюються мета і задачі ДЗ, наукова 

новизна і практична цінність. 

Основна частина передбачає глибоке і всебічне розкриття змісту обраної теми, її найбільш 

важливих питань. 

Необхідно показати, як висвітлюються ці проблеми в науковій літературі, викласти різні 

точки зору і зробити їхній критичний аналіз. 

Кожну конкретну тему ДЗ необхідно розглядати з позиції сучасності, теоретичні положення 

супроводжувати аналізом даних із практики діяльності суб’єкта міжнародної інноваційної діяльності 

(міжнародних корпорацій, держав, інтеграційних об’єднань тощо). Необхідно продемонструвати 

уміння самостійно робити висновки на підставі узагальненого матеріалу і вивченої літератури. 

Якщо ДЗ складається зі сторінок, переписаних з підручників та інших літературних джерел 

без достатньої їхньої обробки, завдання вважається невиконаною. 

У висновках в стиснутій формі викладаються висновки, що свідчать про ступінь рішення 

задачі і досягненні мети, сформульованої у вступі. 

У додатках розміщуються додаткові матеріали, які допомагають у більш повному розкритті 

теми ДЗ. 



Закінчену роботу студент оформлює відповідно до установлених вимог і здає науковому 

керівникові (рецензенту) для перевірки. При позитивній оцінці робота допускається до захисту. 

Якщо робота не відповідає вимогам, викладеним у методичних вказівках, її повертають на 

доопрацювання. 

При захисті ДЗ  студент повинний продемонструвати знання матеріалу по всій темі, розкрити 

зміст проблеми, запропонувати оптимальний варіант її вирішення. 

 

Домашнє завдання повинне бути виконане українською мовою. Скорочення слів, за 

винятком загальноприйнятих, не допускаються. Текст розташовують тільки на одній стороні листа 

А4. 

Після титульного аркуша (сторінка 1) йде зміст. Нумерація сторінок починається зі вступу 

(сторінка 3). Кожен розділ основної частини починають з нової сторінки. 

Розділи позначають арабськими цифрами (1., 2., 3., ...), а підрозділи - цифрою розділу і 

порядковим номером підрозділу через крапку (2.1; 2.2; 2.3;...). 

Рисунки, таблиці розташовують після першої зноски на них у тексті. Зноски в тексті на 

таблиці і рисунки є обов'язковими. 

Таблиці і рисунки які знаходяться у ДЗ, повинні мати назву. Їхня нумерація аналогічна 

підрозділам основної частини (табл. 2.1, рис. 3.2 тощо). 

При використанні в тексті матеріалу з конкретних літературних джерел необхідно зробити 

зноску таким чином:  [3, С. 38] 

 

Оцінювання домашнього завдання 

Виконання та захист КР Оцінка за національною шкалою 

8 Відмінно 

6-7 Добре 

5 Задовільно 

менше 5 Незадовільно 
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