
Питання до контролю попередніх занять, обговорення, самостійного вивчення та 

осмислення навчального матеріалу 

 

1. Охарактеризуйте види інновацій у господарській діяльності. 

2. У чому полягають особливості створення інновацій? 

3. Назвіть і охарактеризуйте стадії життєвого циклу інноваційного продукту. 

4. Охарактеризуйте чинники, що стимулюють залучення інновацій. 

5. У чому сутність впливу інноваційної активності підприємств на їх 

конкурентоспроможність у міжнародному бізнес-середовищі? 

6. Поняття інноваційної стратегії та її взаємозв’язок із загальною стратегією 

розвитку підприємства. 

7. Дайте характеристику   принципів формування інноваційних стратегій.  

8. Охарактеризуйте  сутність та особливості стратегічного управління 

інноваційною діяльністю підприємства. 

9. Розкрийте поняття, місце та роль інноваційної політики у діяльності 

підприємства. 

10. Проаналізуйте основні принципи та проблеми формування інноваційної 

політики. Державна, регіональна та корпоративна інноваційна політика 

11. Покажіть роль інноваційної політики у формуванні інноваційної системи 

підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

12. Розкрийте сутність та особливості інноваційних проектів. 

13. Обґрунтування доцільності проекту: проектний аналіз, бізнес-планування 

інноваційних проектів, SMART-аналіз мети проекту 

14. Дайте характеристику основних показників економічної ефективності 

інноваційних проектів: чистиого приведеного доходу, індексу дохідності,  періоду 

окупності, внутрішньої норми дохідності, індекс рентабельності.  

15. Охарактеризуйте ризики в інноваційній діяльності.  

16. Проаналізуйте бар’єри при реалізації інтрапренерства, переваги та недоліки 

внутрішньофірмового підприємництва. 

17. . Охарактеризуйте умови, необхідні для впровадження інтрапренерства. 

18. Зарубіжний досвід організації внутрішньофірмового підприємництва. Системи 

підтримки підприємництва в ЄС, США, Японії та інших країнах світу  

19. В чому полягає механізм розвитку внутрішньофірмового підприємництва. 

Підходи до формування моделі інтрапренерства на підприємстві. 

20. Охарактеризуйте методи і форми організації інтрапренерства. 



21. Особливості інтрапренерства на різних стадіях життєвого циклу підприємства: 

стадія зародження підприємницької ідеї, стадія реалізації підприємницької ідеї і створення 

підприємницьких господарських структур, стадія стійкої роботи та досягнення 

прибутковості, стадія загасання. 

22. Сутність та види стратегій інтрапренерства. 

23. У чому полягають особливості ресурсного забезпечення інтрапренерства.  

24. Охарактеризйте структури підтримки розвитку інноваційної діяльності: 

венчурні фірми, бізнес-інкубатори, регіональні науково-технічні центри, технополіси, 

технопарки, консорціуми. 

25. Що відноситься до особливостей культури інтрапренерства? Охарактеризуйте 

її складові. 

26. Модель прийняття рішень у внутрішньофірмовому підприємництві.  

27. Наставництво, коучинг, консультування.  

28. Охарактеризйте особливості формування команд для розвитку 

інтрапренерства. 
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