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Тема 1. Основні поняття інноваційного менеджменту 

І. 

1. Вкажіть правильне визначення: «Інноваційний менеджмент як 

система — це…» 

а) сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових 

методів управління інноваційною діяльністю організації з метою оптимізації 

її стратегії; 

б)  сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових 

засобів управління інноваційною діяльністю організації з метою скорочення 

витрат виробництва і збуту; 

в)  сукупність економічних, мотиваційних, організаційних і правових 

засобів, методів і форм управління інноваційною діяльністю організації з 

метою оптимізації економічних результатів її господарської діяльності; 

г)  правильні відповіді а) і б). 

2. Інновації, зорієнтовані на виробництво і використання нових 

(поліпшених) продуктів у сфері виробництва або у сфері споживання, — це: 

а) ринкові інновації; 

б) продуктові інновації; 

в) інновації процесу; 

г) технологічні інновації. 

3. Кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у 

виведеному на ринок новому чи вдосконаленому продукті, новому чи 

вдосконаленому технологічному процесі, що використовується у практичній 

діяльності або новому підході до соціальних послуг, — це: 

а) новація; 

б) нововведення; 

в) інновація; 

г) правильні відповіді б) і в). 

4. Продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат 

фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій 

сфері людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності 

виконання робіт, — це: 

а) інновація; 

б) новація; 

в) винахід; 

г) нововведення. 

5. Кому належить класифікація інновацій за такими ознаками: виробництво 

невідомого споживачам нового продукту або продукту з якісно новими 

властивостями; впровадження нового засобу виробництва, в основу якого 

покладено нове наукове відкриття або новий підхід до комерційного 

використання продукції; освоєння нового ринку збуту певною галуззю 

промисловості країни, незалежно від того, існував цей ринок раніше чи ні; 

залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів, незалежно від того, 

існували ці джерела раніше чи ні; впровадження нових організаційних форм? 

А)  Ф. Агійону; 



б)  И. Шумпетеру; 

в)  Ю. Бажалу; 

г)  М. Туган-Барановському. 

6. За якою ознакою інновації поділяють на виробничі, організаційні, 

технологічні, економічні, маркетингові, соціальні? 

А)  сферою діяльності організації; 

б)  інтенсивністю інноваційних змін; 

в)  змістом діяльності; 

г)  рівнем сприйняття. 

7. Які із наведених нижче видів інновацій охоплює їх класифікація за змістом 

діяльності? 

А)  ринкові; 

б)  продуктові; 

в)  реактивні; 

г)  управлінські. 

8. Життєвий цикл інновації — це: 

а) період від створення новинки до моменту її введення в 

експлуатацію; 

б)період від створення новинки до моменту її запуску у масове 

виробництво;  

в) період від зародження ідеї, створення новинки та її практичного 

використання до моменту зняття з виробництва через моральне за старіння; 

г) немає правильної відповіді. 

9. Період між появою новації і її впровадженням — це: 

а) інноваційний лаг; 

б) життєвий цикл інновації; 

в) тривалість інноваційного процесу; 

г) комерціалізація інновації. 

10. Інновації, що забезпечують виживання підприємства, оскільки 

здійснюються у відповідь на дії конкурентів, — це: 

а) інновації нульового порядку;  

а) маркетингові інновації; 

в) реактивні інновації; 

г) організаційні інновації. 

ІІ. 

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Інноваційна діяльність - це 

2. Новація – це 

3. Інноваційний менеджмент – це 

4. Відкриття – це 

5. Комерціалізація нововведення – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Назвіть та охарактеризуйте основні стадії етапу комерціалізації 

нововведення. 



2. Які виділяють види інновацій за ступенем новизни? Опишіть кожну із 

них.  

 

Тема 2. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком 

І.  

1. Термін «інновація» запровадив: 

а)К. Маркс;  

б)Х. Кларк; 

в)И. Шумпетер; 

г)М. Туган-Барановський. 

2. Теорію циклічних криз, в основі якої — середній термін життя основного 

капіталу, вкладеного у засоби виробництва, сформулював: 

а)Х. Кларк; 

б)К. Маркс; 

в)И. Шумпетер; 

г)Ф. Агійон. 

3. М. Кондратьєв є автором: 

а)теорії технократичного детермінізму; 

б)теорії довгих хвиль; 

в)теорії сталого розвитку; 

г)моделі інноваційної економіки. 

4. Кластер інновацій — це: 

а)сукупність базисних нововведень, що визначають технологічний 

устрій економіки протягом тривалого часу; 

б)нововведення, що знаходять застосування в споріднених галузях; 

в)поліпшувальні організаційно-економічні нововведення, які необхідно 

здійснювати, впроваджуючи технологічну новацію; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Які із наведених структурних джерел економічного розвитку М. Портер 

вважав найголовнішими? 

а)виробничі чинники; 

б)інвестиції; 

в)інноваційна діяльність; 

г)правильні відповіді а), б) і в). 

6.Спосіб економічного зростання шляхом кількісної зміни виробничих 

чинників на основі існуючого науково-технічного рівня називають: 

а)екстенсивним; 

б)інтенсивним; 

в)інноваційним; 

г)інкрементальним. 

7. Спосіб економічного зростання, що передбачає використання передових 

науково-технічних досягнень для підвищення продуктивності та 

результативності соціально-економічної системи називають: 

а)екстенсивним; 

б)інтенсивним; 



в)інноваційним; 

г)інкрементальним. 

8. Автором теорії інноваційної економіки є: 

а)Дж.-К. Гелбрейт; 

б)П. Друкер; 

в)И. Шумпетер; 

г)М. Туган-Барановський. 

9. Рівновага «першого порядку» за Кондратьєвим: 

а)виникає між звичайним ринковим попитом і пропозицією; 

б)досягається у процесі формування цін виробництва шляхом 

міжгалузевого переливу капіталу, що вкладається в обладнання; 

в)стосується «основних капітальних благ», до яких належать 

промислові споруди, інфраструктура промисловості, а також кваліфікована 

робоча сила, що обслуговує цей технічний спосіб виробництва; 

г) сі відповіді правильні. 

10. Рівновага «другого порядку» за Кондратьєвим: 

а)досягається у процесі формування цін виробництва шляхом 

міжгалузевого переливу капіталу, що вкладається в обладнання; 

б)стосується «основних капітальних благ», до яких належать 

промислові споруди, інфраструктура промисловості, а також кваліфікована 

робоча сила, що обслуговує цей технічний спосіб виробництва; 

в)виникає між звичайним ринковим попитом і пропозицією; 

г) сі відповіді правильні. 

ІІ.  

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Хвилеподібні коливання - це 

2. Рівновага «третього порядку» за Кондратьєвим – це 

3. Екстенсивний тип розвитку – це 

4. Інноваційний тип розвитку – це 

5. Інновації за Шумпетером  – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Охарактеризуйте інноваційну економіку за Друкером. 

2. Причини переходу господарських систем до інноваційного типу. 

 

Тема 3. Особливості створення інновацій і формування попиту на них 

І.  

1. Підприємець – це: 

а)індивід, який завдяки наявності певних рис створює підприємство або 

бізнес, керує ним і бере на себе всі пов’язані із цим ризики з метою 

отримання підприємницького доходу; 

б)сторона, яка є автором ідеї проекту, його попереднього 

обґрунтування та пропозицій по здійсненню; 

в)головна сторона, зацікавлена у здійсненні проекту та досягненні його 

результатів; 



г)сторона, що вкладає інвестиції в проект. 

2.Вкажіть правильну послідовність етапів інноваційної діяльності, 

спрямованої на створення нового товару: 

а)генерування ідей, розроблення концепції товару, розроблення і 

створення дослідного зразка, пробне виробництво; 

б)пошук ідей і їх оцінювання, розроблення конструкції товару, 

виготовлення дослідного зразка, промислове виробництво товару; 

в)генерування ідей, оцінювання та відбір перспективних ідей, 

розроблення концепції товару, розроблення і створення дослідного зразка, 

пробний маркетинг; 

г)немає правильної відповіді.  

3. Прихований попит полягає у: 

а)відображенні неможливості задоволення потреб споживачів за 

рахунок наявних на ринку товарів і послуг; 

б)відображенні факту недолюблювання товару потенційними 

споживачами, які намагаються уникнути його купівлі; 

в)можливості швидко вивести новий товар на ринок, зайняти його 

значну частку, зміцнивши тим самим свої конкурентні позиції; 

г)передбаченні відповідності нововведень бажанням споживачів, 

перехід нововведення у стадію зрілості. 

4. Негативний попит полягає у: 

а)відображенні неможливості задоволення потреб споживачів за 

рахунок наявних на ринку товарів і послуг; 

б)можливості швидко вивести новий товар на ринок, зайняти його 

значну частку, зміцнивши тим самим свої конкурентні позиції; 

в)передбаченні відповідності нововведень бажанням споживачів, 

перехід нововведення у стадію зрілості; 

г)відображенні факту недолюблювання товару потенційними 

споживачами, які намагаються уникнути його купівлі. 

5. Надмірний попит полягає у: 

а)відображенні неможливості задоволення потреб споживачів за 

рахунок наявних на ринку товарів і послуг; 

б)можливості швидко вивести новий товар на ринок, зайняти його 

значну частку, зміцнивши тим самим свої конкурентні позиції; 

в)передбаченні відповідності нововведень бажанням споживачів, 

перехід нововведення у стадію зрілості; 

г)відображенні факту недолюблювання товару потенційними 

споживачами, які намагаються уникнути його купівлі. 

6. Повноцінний попит полягає у: 

а)відображенні неможливості задоволення потреб споживачів за 

рахунок наявних на ринку товарів і послуг; 

б)можливості швидко вивести новий товар на ринок, зайняти його 

значну частку, зміцнивши тим самим свої конкурентні позиції; 

в)передбаченні відповідності нововведень бажанням споживачів, 

перехід нововведення у стадію зрілості; 



г)відображенні факту недолюблювання товару потенційними 

споживачами, які намагаються уникнути його купівлі. 

7. Нерегулярний попит полягає у: 

а) виникненні коливань попиту протягом тривалого часу; 

б)можливості швидко вивести новий товар на ринок, зайняти його 

значну частку, зміцнивши тим самим свої конкурентні позиції; 

в)передбаченні відповідності нововведень бажанням споживачів, 

перехід нововведення у стадію зрілості; 

г)відображенні факту недолюблювання товару потенційними 

споживачами, які намагаються уникнути його купівлі. 

8. Нераціональний попит полягає у: 

а)виникненні коливань попиту протягом тривалого часу; 

б)попиті на товари, шкідливі для здоров'я; 

в)передбаченні відповідності нововведень бажанням споживачів, 

перехід нововведення у стадію зрілості; 

г)відображенні факту недолюблювання товару потенційними 

споживачами, які намагаються уникнути його купівлі. 

9. Відсутність попиту полягає у: 

а)виникненні коливань попиту протягом тривалого часу; 

б)попиті на товари, шкідливі для здоров'я; 

в)передбаченні відповідності нововведень бажанням споживачів, 

перехід нововведення у стадію зрілості; 

г)випадках, коли споживачі, на яких орієнтовано виробництво певної 

продукції чи її реалізація, не зацікавлені в ній або не знають про неї.  

10. Виділяють два види чинників впливу на попит: 

а)внутрішні, зовнішні; 

б)локальні, національні; 

в)горизонтальні, вертикальні; 

г) немає правильної відповіді.  

ІІ. 

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Конкурентні переваги - це 

2. Підприємництво – це 

3. Попит – це 

4. Оригінальний продукт – це 

5. Виробничо-господарська діяльність підприємств – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Зовнішні та внутрішні чинники впливу на попит. 

2. Види попиту за ознакою ставлення споживачів до товару.  

 

Тема 4. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 

І. 

1. До об'єктів інноваційної інфраструктури належать: 



а)сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій 

будь-якої форми власності, що надають консалтингові, маркетингові, 

інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні, фінансові послуги тощо; 

б)сукупність об'єднань підприємств, що задіяні в одному 

інноваційному проекті; 

в)сукупність організацій та установ державної форми власності, що 

надають консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридич- 

ні, освітні, фінансові послуги підприємницьким структурам, що здійснюють 

інноваційну діяльність; 

г)немає правильної відповіді. 

2. Сфера інноваційної діяльності охоплює: 

а)ринок інновацій; 

б)ринок новацій; 

в)ринок інвестицій; 

г) всі наведені вище відповіді правильні. 

3. Фірми, що створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку, — 

це: 

а)експлеренти; 

б)комутанти; 

в)патієнти; 

г)віоленти. 

4. Дрібні фірми, що використовують інновації на стадії їх старіння, — це: 

а)експлеренти; 

б)комутанти; 

в)патієнти; 

г)віоленти. 

5. Фірми, що орієнтуються на інновації, які здешевлюють виготовлення 

продукції, водночас забезпечуючи їй рівень якості, прийнятний для основної 

маси споживачів, — це: 

а)експлеренти; 

б)комутанти; 

в)патієнти; 

г)віоленти. 

6. Малі підприємства у технологічно прогресивних галузях економіки, що 

спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, створення і 

впровадження інновацій, організація яких пов'язана з підвищеним ризиком, — 

це: 

а)венчурні фірми; 

б)комп'ютерні фірми; 

в)проектно-цільові фірми; 

г)мережеві фірми. 

7. Організаційна структура, метою якої є створення сприятливих умов для 

стартового розвитку малих підприємств через надання їм певного комплексу 

послуг і ресурсів, — це: 

а)технопарк; 



б)бізнес-центр; 

в)бізнес-інкубатор; 

г)технополіс. 

8. Фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи радикально змінених 

старих сегментів ринку, — це: 

а)експлеренти; 

б)комутанти; 

в)патієнти; 

г)віоленти. 

9. Об'єднання наукових, інноваційних, науково-технологічних парків і бізнес-

інкубаторів на певній території з метою надання потужного імпульсу 

економічному розвитку регіону — це: 

а)регіональний науково-технологічний центр; 

б)технополіс; 

в)метрополіє; 

г)мегаполіс; 

10. Стійке об'єднання декількох фірм різних розмірів між собою і (або) з 

університетами, державними лабораторіями на основі угоди про спільне 

фінансування НДДКР, розроблення або модернізацію продукції — це: 

а)консорціум; 

б)корпорація; 

в)науково-технічний альянс; 

г)регіональний науково-технологічний центр. 

ІІ.  

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Незалежні венчурні фірми - це 

2. Технопарк – це 

3. Внутрішній венчур – це 

4. Впроваджувальні фірми – це 

5. Ринок інвестицій  – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Що відносять до послуг бізнес-інкубаторів? 

2. Шляхи створення технопарків. 

 

Тема 5. Управління інноваційним розвитком організації 

І.  

1. Складова стратегічного управління, яка визначає цілі і умови здійснення 

інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його 

конкурентоспроможності і оптимальне використання наявного виробничого 

потенціалу, — це: 

а)інноваційна стратегія; 

б)інноваційна політика; 

в)стратегічне планування; 

г)конкурентна стратегія. 



2. До складових інноваційної політики не відносять: 

а)маркетингової політики; 

б)політики у галузі науково-дослідних і проектно-конструкторських 

робіт; 

в)політики структурних змін; 

г)виробничої політики. 

3. Продуктово-тематичне планування інновацій охоплює: 

а)формування продуктово-тематичного портфеля інноваційної 

діяльності; 

б)підготовку програм і заходів оновлення продукції; 

г)удосконалення технології і організації виробництва; 

г)всі відповіді правильні. 

4. Зовнішнє середовище — це: 

а)сукупність господарських суб'єктів, економічних, суспільних і 

природних умов, національних та міждержавних Інституційних структур та 

інших зовнішніх щодо підприємства умов і чинників, які діють у 

глобальному оточенні; 

б)сукупність господарських суб'єктів, національних та міждержавних 

Інституційних структур, що діють у зовнішньому щодо підприємства 

оточенні; 

в)сукупність економічних, суспільних і природних умов, зовнішніх 

щодо підприємства, які впливають на його діяльність; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Стратегія, що пов'язана з прагненням фірми досягти лідерства на ринку 

шляхом створення та впровадження нових продуктів, — це стратегія: 

а)традиційна; 

б)ризикова; 

в)наступальна; 

г)стратегія «за нагодою». 

6. Стратегія, спрямована на те, щоб утримати конкурентні позиції фірми 

на вже існуючих ринках, — це стратегія: 

а)традиційна; 

б)захисна; 

в)імітаційна; 

г)стратегія «ринкової ніші». 

7. Завдяки якій складовій інноваційної політики менеджмент підприємства 

має змогу вивчити структуру товарного ринку і прийняти рішення щодо 

форм і методів розвитку конкурентного середовища на ньому? 

а)технічній політиці; 

б)маркетинговій політиці; 

в)політиці у галузі науково-дослідних і проектно-конструкторських 

робіт; 

г)політиці структурних змін. 

8. Техніко-економічне планування інноваційної діяльності – це: 



а)процес визначення обсягів робіт, що мають бути виконані за кожним 

інноваційним проектом, а також потреб і джерел залучення матеріальних, 

фінансових і трудових ресурсів, необхідних для їх реалізації; 

б) процес формування продуктово-тематичного портфеля інноваційної 

діяльності, який охоплює розроблення програм і заходів оновлення 

продукції, удосконалення технології та організації її виробництва і збуту; 

в)планування робіт, пов’язаних з реалізацією конкретного 

інноваційного проекту; 

г) немає правильної відповіді 

9. Матричними організаціями структурами, називають: 

а)поєднання організації за функціями та проектами; 

б)форми реалізації інноваційних проектів у межах механістичних 

організаційних структур; 

в)організації побудовані за принципом організаційно-економічної 

відокремленості окремих стадій технологічного процесу; 

г)немає правильної відповіді. 

10. Лінійними організаціями структури, називають: 

а)чітку ієрархію структурних ланок, які забезпечують виконання 

кожної конкретної функції управління на всіх рівнях; 

б)організацію, що складається із взаємопідпорядкованих структурних 

ланок, зв’язки яких з вищими рівнями управління здійснюються через 

безпосереднього керівника, за ієрархією; 

в)поєднання організації за функціями та проектами; 

г)форми реалізації інноваційних проектів у межах механістичних 

організаційних структур. 

ІІ.  

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Стратегія - це 

2. Виробничо-технічний потенціал організації – це 

3. Стратегія скорочення – це 

4. Умовно-річна економія витрат – це 

5. Графік Ганта  – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Сильні та слабкі сторони організації. 

2. Механістичні організаційні структури. 

 

Тема 6. Управління інноваційним проектом 

І.  

1. Підберіть вірне визначення терміну «інноваційний проект»: 

а)комплекс взаємопов’язаних заходів,розроблених з метою створення, 

виробництва та просування на ринок нових високотехнологічних продуктів 

при встановлених ресурсних обмеженнях; 



б)проекти, спрямовані на випуск і продаж нових продуктів і пов’язані з 

будівництвом споруд,удосконаленням технологій,розширенням присутності 

на ринку; 

в)проекти, зосереджені на науково-дослідній роботі,  розробленні 

програмних засобів опрацювання інформації,нових матеріалів і конструкцій 

тощо; 

г)немає правильної відповіді. 

2. Визначте основний аспект  розгляду поняття «інноваційний проект»: 

а)це процес здійснення інновацій; 

б)це комплект документів; 

в)це форма цільового управління; 

г)усі відповіді правильні. 

3. Визначте основних учасників проекту: 

а)замовник; інвестор; проектувальник; 

б)ініціатори, замовники, інвестори, керуючі, контрактор; 

в)підтримуючі структури; 

г)конкуренти. 

4. Залежно від глибини охоплення етапів інноваційного процесу інноваційні 

проекти поділяють на: 

а)стратегічні та оперативні; 

б)оперативні та операційні; 

в)повні та неповні; 

г)короткотермінові та довготермінові. 

5. Управління проектом – це: 

а)процес управління людськими, матеріальними й фінансовими 

ресурсами проекту, який забезпечує досягнення запланованих результатів 

на основі узгодження інтересів і ефективного координування взаємодії 

учасників проекту протягом його життєвого циклу; 

б)процес визначення обсягів робіт, що мають бути виконані за 

кожним інноваційним проектом, а також потреб і джерел залучення 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, необхідних для їх реалізації 

в)процес формування продуктово-тематичного портфеля інноваційної 

діяльності, який охоплює розроблення програм і заходів оновлення 

продукції, удосконалення технології та організації її виробництва і збуту; 

г)немає правильної відповіді. 

6. Згідно із програмою промислового розвитку ООН життєвий цикл проекту 

поділяється на такі фази: 

а)передінвестиційна; 

б)інвестиційна; 

в)експлуатаційна; 

г)всі відповіді правильні. 

7. Передінвестиційна фаза охоплює такі стадії: 

а)визначення інвестиційних можливостей, аналіз альтернативних 

варіантів і попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту; 



б)встановлення правової, фінансової та організаційної бази для 

здійснення проекту; придбання і передавання технологій; детальне проектне 

опрацювання і укладання контрактів; придбання землі, будівельні роботи і 

встановлення обладнання; перед-виробничий маркетинг; набір і навчання 

персоналу; здача в експлуатацію та запуск; 

в)вивчається можливість виникнення проблем, пов’язаних із 

застосуванням обраної технології, функціонуванням обладнання або з 

кваліфікацією персоналу; 

г)всі відповіді правильні. 

8. Світовий банк пропонує життєвий цикл проекту поділяти на такі дві 

фази: 

а)передінвестиційна, інвестиційна; 

б)інвестиційна, експлуатаційна; 

в)проектування, впровадження; 

г)розробка, реалізація. 

9. Ціна залученого капіталу обчислюється: 

а)як середньозважена відсоткова ставка залучення фінансових ресурсів; 

б)дивідендною політикою інноватора пропорційно частці акціонерного 

капіталу у власних коштах організації; 

в)правильні відповіді а), б) 

г)немає правильної відповіді. 

10. Бізнес-план – це: 

а)документ, що містить обґрунтування економічної доцільності 

підприємницького проекту на основі зіставлення ресурсів, необхідних для 

його реалізації, і очікуваної вигоди; 

б)документ, який засвідчує зобов'язальні відносини між особою, яка їх 

видала, та особою, яка є їхнім власником; 

в)документ, що посвідчує відносини позики і передбачають 

зобов'язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, 

сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги 

відповідно до зобов'язання; 

г)немає правильної відповіді. 

ІІ.  

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Промисловий проект - це 

2. Проект дослідження та розвитку – це 

3. Повний інноваційний проект – це 

4. Інвестор проекту – це 

5. Життєвий цикл проекту  – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Стадії, що охоплює процес управління проектами. 

2. Охарактеризуйте фази життєвого циклу проекту згідно із програмою 

промислового розвитку ООН. 

 



Тема 7. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації 

І.  

1. Результати інновацій оцінюють за такими критеріями: 

а)актуальність, значущість, багатоаспектність; 

б)актуальність, результативність, багатоплановість; 

в)актуальність, системність, багатофакторність; 

г)актуальність, плановість, багато системність. 

2.Показники економічної ефективності інноваційної діяльності, які 

використовують в економічних розрахунках, поділяють за місцем 

одержання на: 

а)абсолютні й порівняльні; 

б)одноразові й мультиплікаційні; 

в)за розрахунковий період і за рік; 

г)локальні, регіональні, галузеві й загальнодержавні. 

3.Показники економічної ефективності інноваційної діяльності, які 

використовують в економічних розрахунках, поділяють за метою визначення 

на: 

а)одноразові й мультиплікаційні; 

б)за розрахунковий період і за рік; 

в)абсолютні й порівняльні; 

г)локальні, регіональні, галузеві й загальнодержавні. 

4.Показники економічної ефективності інноваційної діяльності, які 

використовують в економічних розрахунках, поділяють за ступенем 

збільшення на: 

а)одноразові й мультиплікаційні; 

б)за розрахунковий період і за рік; 

в)абсолютні й порівняльні; 

г)локальні, регіональні, галузеві й загальнодержавні. 

5. Соціальне оцінювання полягає у: 

а)визначенні впливу інновацій на обсяги споживання певного виду 

ресурсу і подолання проблеми його обмеженості; 

б)визначенні внеску інновації у поліпшення якості життя працівників; 

в)врахуванні впливу інновації на розв’язання проблем охорони 

довкілля, що особливо важливо при реалізації інноваційних проектів, які 

можуть змінювати рівень екологічної безпеки території; 

г)немає правильної відповіді. 

6. Чиста теперішня вартість розраховується як: 

а)різниця доходів і витрат за розрахунковий період; 

б)відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат; 

в)як середньозважена відсоткова ставка залучення фінансових ресурсів; 

г)дивідендною політикою інноватора пропорційно частці акціонерного 

капіталу у власних коштах організації. 

7. Індекс рентабельності інвестицій розраховується як: 

а)відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату витрат; 

б)різниця доходів і витрат за розрахунковий період; 



в)як середньозважена відсоткова ставка залучення фінансових ресурсів; 

г)дивідендною політикою інноватора пропорційно частці акціонерного 

капіталу у власних коштах організації. 

8. Соціальна ефективність інноваційної діяльності може бути двох видів:  

а)ефективність соціально-цільової спрямованості проекту, 

ефективність соціальних результатів інноваційного проекту; 

б)ефективність соціально-цільової спрямованості проекту, 

ефективність програмної спрямованості інновацій; 

в)ефективність соціальних результатів інноваційного проекту; 

ефективність цільових результатів інноваційного проекту; 

г) правильні відповіді а),б). 

9. Екологічне оцінювання полягає у: 

а)визначенні впливу інновацій на обсяги споживання певного виду 

ресурсу і подолання проблеми його обмеженості; 

б)визначенні внеску інновації у поліпшення якості життя працівників; 

в)врахуванні впливу інновації на розв’язання проблем охорони 

довкілля, що особливо важливо при реалізації інноваційних проектів, які 

можуть змінювати рівень екологічної безпеки території; 

г)немає правильної відповіді. 

10.Показники економічної ефективності інноваційної діяльності, які 

використовують в економічних розрахунках, поділяють за часом урахування 

результатів і витрат на: 

а)одноразові й мультиплікаційні; 

б)за розрахунковий період і за рік; 

в)абсолютні й порівняльні; 

г)локальні, регіональні, галузеві й загальнодержавні. 

ІІ.  

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Ефективність інновацій - це 

2. Абсолютна ефективність – це 

3. Ресурсне оцінювання – це 

4. Річна ефективність – це 

5. Багатоаспектність  – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Назвіть та охарактеризуйте види соціальної ефективності 

інноваційної діяльності. 

2. Опишіть два способи розрахунку окупності інноваційного проекту. 

 

Тема 8. Державне регулювання інноваційної діяльності 

І.  

1. Державна інноваційна політика, яка передбачає визначення державою 

головних цілей і пріоритетних напрямів науково-технологічного та 

інноваційного розвитку країни, — це політика: 

а)соціальної орієнтації; 



б)технологічного поштовху; 

в)ринкової орієнтації; 

г)цілеспрямованої зміни економічної структури господарського 

механізму. 

2. Укладення центральними чи регіональними органами державного 

управління договорів із суб'єктами інноваційної діяльності щодо розроблення 

й виробництва інноваційних продуктів, технології та послуг — це: 

а)інструменти державної інноваційної політики з боку попиту; 

б)інструменти державної інноваційної політики з боку пропозиції; 

в)інструменти створення сприятливого середовища для інноваційного 

процесу; 

г) немає правильної відповіді. 

3. Юридичне поняття, що охоплює сукупність авторських та інших прав на 

продукти інтелектуальної діяльності, що охороняються законодавчими 

актами держави, — це: 

а)винахід; 

б)інтелектуальний продукт; 

в)інтелектуальна власність; 

г)нематеріальні активи підприємства. 

4. Згідно з Паризькою конвенцією з охорони промислової власності до 

промислової власності не належать: 

а)винаходи; 

б)відкриття; 

в)корисні моделі; 

г)промислові зразки. 

5. Винахід, який може бути визнаний патентоспроможним, повинен 

відповідати таким вимогам: 

а)бути новим; 

б)мати винахідницький рівень; 

в)бути придатним для промислового використання; 

г)всі відповіді правильні. 

6. Нові за виглядом, формою, розміщенням частин або побудовою технічні 

конструкції — це: 

а)промислові зразки; 

б)корисні моделі; 

в)винаходи; 

г)ноу-хау. 

7. Державна інноваційна політика – це: 

а)комплекс взаємопов’язаних заходів,розроблених з метою створення, 

виробництва та просування на ринок нових високотехнологічних продуктів 

при встановлених ресурсних обмеженнях; 

б)проекти, спрямовані на випуск і продаж нових продуктів і пов’язані з 

будівництвом споруд,удосконаленням технологій,розширенням присутності 

на ринку; 



в)проекти, зосереджені на науково-дослідній роботі,  розробленні 

програмних засобів опрацювання інформації,нових матеріалів і конструкцій 

тощо; 

г)сукупність форм і методів діяльності держави, спрямованих на 

створення взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурсного 

забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності, на формування 

мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів. 

8. Політика «ринкової орієнтації» передбачає: 

а)провідну роль ринкового механізму в розподілі ресурсів й визначенні 

напрямів розвитку науки і техніки, а також обмеження ролі держави в 

стимулюванні фундаментальних досліджень; 

б)визначення державою головних цілей і пріоритетних напрямів 

науково-технологічного та інноваційного розвитку країни; 

в)соціальне регулювання наслідків НТП: процеси прийняття рішень 

відбуваються із залученням широкої громадськості; рішення приймають за 

умов досягнення соціально-політичного консенсусу; 

г)немає правильної відповіді. 

9. Політика «ринкової орієнтації» була пріоритетною у 70-ті рр.. ХХ ст. у: 

а)Україні Китаї, Японії; 

б)США, Японії, Німеччині; 

в)Франції, Німеччині, Італії; 

г)Іспанії, Норвегії, Франції. 

 10. Авторське право виникає з моменту створення товару і діє протягом 

усього життя автора і ще ______ років після його смерті: 

а)60; 

б)55; 

в)50; 

г)45. 

ІІ. 

Дайте визначення наступним поняттям: 

1. Комп’ютерні програми - це 

2. Банк-даних – це 

3. Право на промислову власність – це 

4. Винахідник – це 

5. Ноу-хау – це 

ІІІ. 

Дайте розширену відповідь: 

1. Навіть та охарактеризуйте види ліцензій. 

2. Інструменти створення сприятливого середовища для інноваційного 

процесу.  

 

 

 

 



 


