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РЕФЕРАТ

Результати дослідження, викладені в дипломній роботі освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр», дозволяють дійти висновків: запропоновані
рекомендації сприяють підвищенню інноваційного потенціалу малого бізнеса і
громадської організації «Центр підтримки малого бізнесу»; запропонований
підхід дозволяє оцінити рівень інноваційного впливу громадської організації на
суб’єктів господарювання; рекомендацій вирішують одразу декілька проблем. 

Ключові слова: громадська організація,цифрова економіка,цифрова революція,  
інновації,інформаційне забезпечення,децентралізованітехнології,інтелектуальна
власність.

Research results, the stated in diploma work of educationally-qualifying level
master's "degree", allow to come to the conclusions: offer recommendations assist the
increase of innovative potential of small бізнеса and public organization "Center of
support of small business"; offered approach allows to estimate the level of
innovative influence of public organization on the subjects of menage;
recommendations a few problems decide at once.

Keywords: innovations, dataware, public organization, digital economy,
digital revolution, decentralizing technologies, intellectual property.


