
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Менеджмент та бізнес-план старптапів» 

 

для студентів галузі знань галузі знань 10 – Природничі науки 

спеціальності 101 – «Екологія» ОПП «Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика» ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 1 

 

1. Розкрийте сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві. 

2. Охарактеризуйте сутність побудови організаційної структури управління 

інноваційним проектом. 

3. Розкрийте основні характеристики інноваційного продукту щодо 

новизни.  

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 
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Варіант 2 

 

1. Розкрийте зміст сфер застосування стартапу, наявність попиту 

споживачів. 

2. Охарактеризуйте основні фактори ризику інноваційного проекту. 

3. Наведіть порівняльну характеристику стартапу та аналогів в країні і за 

кордоном.  

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Менеджмент та бізнес-план старптапів» 

 

для студентів галузі знань галузі знань 10 – Природничі науки 

спеціальності 101 – «Екологія» ОПП «Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика» ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 3 

 

1. Назвіть форми реалізації інноваційного продукту (стартапу). 

2. Охарактеризуйте основні принципи оцінка інноваційного продукту.  

3. Назвіть терміни можливого удосконалення інноваційного продукту 

(стартапу). 
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Варіант 4 

 

1. Охарактеризуйте зміст, завдання та послідовність планування 

виробництва інноваційного продукту (стартапу). 

2. Назвіть основні джерела фінансування бізнесу, вимоги та критерії 

відбору джерел фінансування. 

3. Розкрийте сутність презентації стартапу для інвесторів та способи 

представлення проекту інвесторам. 
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Варіант 5 

 

1. Розкрийте сутність чинників, що визначають зміст бізнес-плану 

інноваційного проекту та його обсяги.  

2. Охарактеризуйте сутність побудови організаційної структури 

управління інноваційним проектом. 

3. Розкрийте сутність очікуваної ефективность інноваційного проекту. 
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Варіант 6 

 

1. Розкрийте зміст специфіки процесу формування структури бізнес-

плану інноваційного проекту (стартапу).  

2. Охарактеризуйте ступінь захисту прав на інтелектуальну власність, 

що створена при виконанні науково-дослідної роботи та інноваційного проекту 

(стартапу). 

3. Наведіть порівняльну характеристику стартапу та аналогів в країні і 

за кордоном. 
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Варіант 7 

 

1. Наведіть структуру бізнес-плану інноваційного проекту. 

2. Охарактеризуйте основні принципи оцінка інноваційного продукту.  

3. Назвіть терміни можливого удосконалення інноваційного продукту 

(стартапу). 
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Варіант 8 

 

1. Охарактеризуйте зміст, завдання та послідовність планування 

виробництва інноваційного продукту (стартапу). 

2. Назвіть основні джерела фінансування бізнесу, вимоги та критерії 

відбору джерел фінансування. 

3. Охарактеризуйте види ефективності інноваційного проекту 

(економічну, соціальну, екологічну). 
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Варіант 9 

 

1. Назвіть форми реалізації інноваційного продукту (стартапу). 

2. Охарактеризуйте основні принципи сертифікації інноваційного 

продукту.  

3. Розкрийте сутість проведення аналізу потенційних ризиків 

інноваційного проекту. 
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Варіант 10 

 

1. Охарактеризуйте зміст, завдання та послідовність планування 

виробництва інноваційного продукту (стартапу). 

2. Назвіть основні джерела фінансування бізнесу, вимоги та критерії 

відбору джерел фінансування. 

3. Розкрийте сутність презентації стартапу для інвесторів та способи 

представлення проекту інвесторам. 
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Варіант 11 

 

4. Розкрийте сутність бізнес-планування та особливості його здійснення на 

підприємстві. 

5. Охарактеризуйте сутність побудови організаційної структури управління 

інноваційним проектом. 

6. Розкрийте основні характеристики інноваційного продукту щодо 

новизни.  
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Варіант 12 

 

4. Розкрийте зміст сфер застосування стартапу, наявність попиту 

споживачів. 

5. Охарактеризуйте основні фактори ризику інноваційного проекту. 

6. Наведіть порівняльну характеристику стартапу та аналогів в країні і за 

кордоном.  
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Варіант 13 

 

1. Назвіть форми реалізації інноваційного продукту (стартапу). 

2. Охарактеризуйте основні принципи оцінка інноваційного продукту.  

3. Назвіть терміни можливого удосконалення інноваційного продукту 

(стартапу). 
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Варіант 14 

 

1. Охарактеризуйте зміст, завдання та послідовність планування 

виробництва інноваційного продукту (стартапу). 

2. Назвіть основні джерела фінансування бізнесу, вимоги та критерії 

відбору джерел фінансування. 

3. Розкрийте сутність презентації стартапу для інвесторів та способи 

представлення проекту інвесторам. 
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Варіант 15 

 

1. Розкрийте сутність чинників, що визначають зміст бізнес-плану 

інноваційного проекту та його обсяги.  

2. Охарактеризуйте сутність побудови організаційної структури 

управління інноваційним проектом. 

3. Розкрийте сутність очікуваної ефективность інноваційного проекту. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 1 від "31" серпня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



 


