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ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ (3 питання 1 бал) 

1. Новація - це: 

1) продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат 

фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій 

сфері людської діяльності, спрямований на підвищення її ефективності. 

2) встановлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей 

та явищ матеріального світу; 

3) кінцевий результат інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді 

нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або 

удосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній 

діяльності або в новому підході до соціальних послуг; 

4) сукупність авторських та інших прав на результат інтелектуальної 

діяльності. 

2. Інновація - це: 

1) продукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат 

фундаментальних, прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій 

сфері людської діяльності, спрямований на підвищення її ефективності. 

2) встановлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей 

та явищ матеріального світу; 

3) кінцевий результат інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді 

нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або 

удосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній 

діяльності або в новому підході до соціальних послуг; 

4) сукупність авторських та інших прав на результат інтелектуальної 

діяльності. 

3. Процес уведення новацій на ринок називають: 

1) інноваційним лагом; 

2) дифузією; 
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3) науково-технічним прогресом; 

4) комерціалізацією. 

4. Життєвий цикл інновацій — це: 

1) проміжок часу від створення до поширення новації; 

2) проміжок часу від зародження ідеї, створення новинки та її практичного 

використання до моменту зняття з виробництва; 

3) проміжок часу від зародження ідеї до створення нововведення; 

4) проміжок часу, на протязі якого існує попит на продукт, в якому втілена дана 

інновація. 

5. Поняття «інновація» було вперше запроваджене: 

1) Миколою Кондратьєвим; 

2) Йозефом Шумпетером; 

3) Пітеорм Друкером; 

4) Карлом Марксом. 

6. Державної підтримки потребують: 

1) продуктові інновації; 

2) поліпшуючі інновації; 

3) базові інновації; 

4) псевдоінновації. 

7. Яке з наведених визначень відповідає функціональному підходу до 

інноваційного менеджменту: 

1) інноваційний менеджмент — це самостійна галузь економічної науки і 

професійної діяльності, спрямована на формування та забезпечення досягнення 

будь-якою організацією інноваційних цілей шляхом раціонального 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; 

2) інноваційний менеджмент — це один із напрямків стратегічного управління; 

3) інноваційний менеджмент — система управління економічним розвитком 

суспільства; 

4) інноваційний менеджмент — це соціально-економічний інститут, що впливає 

на підприємницьку діяльність, на розвиток інвестиційної, соціально - 
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економічної та політичної сфер суспільства. 

8. Вкажіть на взаємозв’язок між поняттями «нововведення» та «новація»: 

1) це тотожні, рівнозначні поняття; 

2) «нововведення» є ширшим поняттям , ніж «новація»; 

3) новація стає нововведенням після її впровадження у практичну діяльність у 

вигляді нового продукту, процесу тощо; 

4) нововведення стає новацією після його впровадження у практичну діяльність 

у вигляді нового продукту, процесу тощо. 

9. Об’єктами інноваційного менеджменту виступають: 

1) керівники інноваційних фірм; 

2) інновації у різних сферах діяльності; 

3) вироби на початковій стадії життєвого циклу; 

4) соціальна, економічна, технологічна та комерційна діяльність суб’єктів 

господарювання. 

10. Процес комерціалізації нововведень - це: 

1) процес уведення новацій на ринок, що перетворює їх на джерело доходу; 

2) період між появою новації і її впровадженням; 

3) функція корисності інновації; 

4) поширення інновації за межі підприємства. 

11. Вкажіть, які групи інновацій за ступенем новизни виділяють в 

інноваційному менеджменті: 

1) базові, поліпшувальні, псевдоінновації; 

2) абсолютні, відносні, часткові; 

3) продуктові, процесні, ринкові; 

4) реактивні, стратегічні. 

12. Базові інновації - це: 

1) новий спосіб виробництва або раніше невідомий продукт, які 

започатковують чи дають імпульс розвитку нової га лузі; 

2) упровадження нових видів виробництв, що реалізують інноваційний 

потенціал базової інновації; вони дають змогу поширювати і вдосконалювати 
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базові покоління техніки, створювати нові моделі машин і матеріалів, 

поліпшувати параметри продукції, що випускається; 

3) інновації, які залучаються фірмами у технологічний процес чи продукт з 

метою затримання зниження норми прибутку і продовження життєвого циклу 

товару; 

4) цільові, якісні чи кількісні зміни у виборі чи використанні матеріалів, 

сировини, обладнання, інформації, працівників чи інших видів ресурсів 

13. Псевдоінновації - це: 

1) новий спосіб виробництва або раніше невідомий продукт, які 

започатковують чи дають імпульс розвитку нової га лузі; 

2) упровадження нових видів виробництв, що реалізують інноваційний 

потенціал базової інновації; вони дають змогу поширювати і вдосконалювати 

базові покоління техніки, створювати нові моделі машин і матеріалів, 

поліпшувати параметри продукції, що випускається; 

3) інновації, які залучаються фірмами у технологічний процес чи продукт з 

метою затримання зниження норми прибутку і продовження життєвого циклу 

товару; 

4) цільові, якісні чи кількісні зміни у виборі чи використанні матеріалів, 

сировини, обладнання, інформації, працівників чи інших видів ресурсів 

14. Фізичні чи юридичні особи, які провадять інноваційну діяльність і (або) 

залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи 

запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів, — це: 

1) суб'єкти інноваційної діяльності; 

2) об'єкти інноваційної діяльності; 

3) інвестори; 

4) ініціатори нововведень. 

15. Процес комерціалізації нововведень НЕ включає: 

1) дослідження ринку; 

2) ринкове планування; 

3) дослідно-конструкторські роботи; 
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4) ринкове випробування. 

16. Виберіть правильний послідовний перелік стадій інноваційного 

процесу: 

1) виникнення ідеї, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, 

технічні розробки, масове виробництво, споживання; 

2) прикладні дослідження, дослідне виробництво, масове виробництво, 

дослідно-конструкторські розробки, техніко-економічний аналіз споживання; 

3) дослідне виробництво, дослідно-конструкторські розробки, техніко- 

економічний аналіз, планування, масове виробництво, споживання; 

4) планування, масове виробництво, дослідне виробництво, фундаментальні 

дослідження. 

17. Під час інноваційного процесу фундаментальні дослідження 

проводяться: 

1) на фазі «наука»; 

2) на фазі «техніка»; 

3) на фазі «розробка»; 

4) на фазі «виробництво». 

18. Метою прикладних досліджень є: 

1) вивчення теоретичних засад процесів та явищ; 

2) вирішення технічних проблем та використання їх в конструкторських 

розробках; 

3) створення документації для реалізації новації; 

4) пошук сфери практичного застосування теоретичних знань та їх втілення у 

вигляді нового продукту, технологій, матеріалів, систем. 

19. Інноваційний процес - це: 

1) діяльність, спрямована на комерціалізацію результатів наукових досліджень 

та розробок, випуск на ринок конкурентоспроможних товарів і послуг; 

2) процес передавання (трансферту) технологій фірмами з урахуванням часу, 

внаслідок чого нововведення проникають в різні галузі виробництва та знаходять 

усе більше споживачів; 
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3) процес перетворення наукового знання на інновацію, яка задовольняє нові 

суспільні потреби; послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення 

новинки і впровадження у практику; 

4) процес впровадження у виробництво нового продукту, розроблення програми 

маркетингу та просування новинки на ринок. 

20. Відкриття - це: 

1) це нове і корисне для даного підприємства технологічне рішення, 

впровадження якого дає економічний ефект; 

2) науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває 

невідомі досі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно 

впливає на перебіг науково-технічного прогресу і розвиток цивілізації, є 

джерелом винаходів; 

3) це нове технічне вирішення конкретної задачі, яке дає позитивний ефект, 

покращує якість продукції чи змінює умови праці; 

4) матеріалізований результат від вкладення капіталу, який приймає вигляд 

нового товару, технології, системи тощо. 

21. Раціональна пропозиція - це: 

1) це нове і корисне для даного підприємства технологічне рішення, 

впровадження якого дає економічний ефект; 

2) науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває 

невідомі досі закономірності, властивості та явища матеріального світу, істотно 

впливає на перебіг науково-технічного прогресу і розвиток цивілізації, є 

джерелом винаходів; 

3) це нове технічне вирішення конкретної задачі, яке дає позитивний ефект, 

покращує якість продукції чи змінює умови праці; 

4) матеріалізований результат від вкладення капіталу, який приймає вигляд 

нового товару, технології, системи тощо. 

22. Сферу інноваційної діяльності формують: 

1) ринок новацій, ринок капіталу, ринок чистої конкуренції нововведень та 

інноваційна інфраструктура; 
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2) сукупність підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-

якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної 

діяльності; 

3) науково-дослідні інститути; фінансово-кредитні установи, зони 

інтенсивного науково-технічного розвитку; 

4) науково-дослідницькі, проектні, науково-технічні колективи, підрозділи, 

лабораторії, окремі новатори, учені. 

23. Метою державної інноваційної політики є: 

1) формування сприятливого соціально-економічного середовища для 

створення та запровадження інновацій, ініціювання та регулювання 

інноваційних процесів в державі; 

2) стимулювання інновацій шляхом стримування конкуренції, застосування 

фінансових санкцій; 

3) ініціювання та вплив на відбір і реалізацію продуктових і процесних 

інновацій; 

4) сприяння технічному переоснащенню традиційних галузей, згортання 

нерентабельних виробництв. 

24. Стратегія, що пов’язана з прагненням фірми досягти лідерства на 

ринку шляхом створення та впровадження нових продуктів, — це стратегія: 

1) помірна наступальна; 

2) активна наступальна; 

3) захисна; 

4) стратегія оперативного реагування. 

25. Стратегія, заснована на придбанні ліцензій чи інших об’єктів 

інтелектуальної власності у фірм, що їх створили, — це стратегія: 

1) наступальна; 

2) захисна; 

3) імітаційна; 

4) стратегія «ринкової ніші»; 
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26. Стратегія, спрямована на те, щоб утримати конкурентні позиції фірми 

на вже існуючих ринках, — це стратегія: 

1) наступальна; 

2) оборонна (захисна); 

3) імітаційна; 

4) стратегія «ринкової ніші». 

27. Для аналізу середовища господарювання при виборі та обґрунтуванні 

інноваційної стратегії найчастіше застосовують: 

1) метод SWOT - аналізу; 

2) метод екстраполяції; 

3) метод управління за цілями; 

4) СРМ - метод критичного шляху. 

28. Розрізняють наступні методи мотивації інноваційної діяльності: 

1) методи організаційного та адміністративного впливу; 

2) методи прямої дії та непрямої дії; 

3) методи стимулювання та дестимулювання; 

4) активні та пасивні методи мотивації. 

29. До організаційних структур підтримки інноваційного підприємництва 

належать: 

1) бізнес-інкубатори та центри трансферу технологій; 

2) регіональні науково-технологічні центри; 

3) галузеві між фірмові дослідні інститути, концерни та консорціуми; 

4) технопарки та технополіси. 

30. Центр трансферу технологій (інноваційний центр) - це: 

1) компактно розташований науково-технічний комплекс, який охоплює 

наукові установи, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, 

інформаційні та інші сервісні служби і функціонує на засадах комерціалізації 

науково-технічної діяльності; 

2) організація, що надає інформаційні та консультативні послуги з вибору 

технології для підприємницької діяльності, розробляє стратегію її трансферу і 
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здійснює юридичну підтримку процесу її передавання від розробника до 

користувача; 

3) організації, що створюються місцевими органами влади або великими 

компаніями з метою «вирощування» нових видів бізнесу; 

4) створюються для генерації ідей та їх розробки і впровадження у виробництво. 

Характеризуються надзвичайною інноваційною активністю і значним ризиком. 

31. Бізнес-інкубатор - це: 

1) компактно розташований науково-технічний комплекс, який охоплює 

наукові установи, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, 

інформаційні та інші сервісні служби і функціонує на засадах комерціалізації 

науково-технічної діяльності; 

2) організація, що надає інформаційні та консультативні послуги з вибору 

технології для підприємницької діяльності, розробляє стратегію її трансферу і 

здійснює юридичну підтримку процесу її передавання від розробника до 

користувача; 

3) організації, що створюються місцевими органами влади або великими 

компаніями з метою «вирощування» нових видів бізнесу; 

4) організації, які створюються для генерації ідей та їх розробки і впровадження 

у виробництво. Характеризуються надзвичайною інноваційною активністю і 

значним ризиком. 

32. Технопарк представляє собою: 

1) компактно розташований науково-технічний комплекс, який охоплює 

наукові установи, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, консалтингові, 

інформаційні та інші сервісні служби і функціонує на засадах комерціалізації 

науково-технічної діяльності; 

2) організацію, що надає інформаційні та консультативні послуги з вибору 

технології для підприємницької діяльності, розробляє стратегію її трансферу і 

здійснює юридичну підтримку процесу її передавання від розробника до 

користувача; 

3) форми міжнародної науково-технічної кооперації фірм, які створюються з 
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метою спільного проведення НДДКР, взаємного обміну виробничим досвідом, 

розподілу ризику під час проведення НДДКР; 

4) організації, які створюються для генерації ідей та їх розробки і впровадження 

у виробництво. Характеризуються надзвичайною інноваційною активністю і 

значним ризиком. 

33. Внутрішні венчури: 

1) створюються на великих підприємствах, фірмах, що випускають наукоємну 

продукцію і визначають їхню інноваційну стратегію; 

2) створюються місцевими органами влади або великими компаніями з метою 

«вирощування» нових видів бізнесу; 

3) проводять фундаментальні і прикладні дослідження в різних сферах з 

експериментальною перевіркою й оформленням патентів, винаходів, методів і 

ноу-хау та діють в межах визначених регіонів; 

4) представляють собою об'єднання наукових, інноваційних, науково- 

технологічних парків і бізнес-інкубаторів на певній території з метою надання 

потужного імпульсу економічному розвитку регіону. 

34. За якими критеріями інновації поділяються на продуктові, процесні та 

ринкові: 

1) за роллю у процесі виготовлення; 

2) за характером задоволення попиту; 

3) за причиною виникнення; 

4) за змістом. 

35. До форм інноваційного процесу НЕ належить: 

1) простий внутрішньоорганізаційний інноваційний процес; 

2) простий міжорганізаційний інноваційний процес; 

3) простий міжгалузевий інноваційний процес; 

4) розширений інноваційний процес. 

36. Завершальним у інноваційному процесі є етап: 

1) комерціалізації нововведення; 

2) науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; 
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3) конструкторської, технологічної та організаційної підготовки виробництва 

до випуску нової продукції; 

4) фінансування випуску нового виду продукції. 

37. Основним товаром на ринку новацій виступає: 

1) інтелектуальний продукт; 

2) інтелектуальна власність; 

3) патент на новий вид продукту; 

4) комерційна таємниця. 

38. Інноваційний лаг - це: 

1) процес уведення новацій на ринок; 

2) період між появою новації і її впровадженням; 

3) функція корисності інновації; 

4) поширення інновації за межі підприємства. 

39. Основна різниця між інновацією та винаходом полягає у тому, що: 

1) інновація характеризується соціальною та економічною цінністю або 

корисністю; 

2) винаходи містять нове вирішення певної виробничої проблеми; 

3) інновація є ширшим поняттям, ніж винахід; 

4) винахід є основою новації. 

40. Процес поширення нововведення для використання у нових місцях, 

сферах чи умовах — це: 

1) інваріантність нововведення; 

2) дифузія нововведення; 

3) система франчайзингу; 

4) трансфер інновацій. 

41. До типів захисту інтелектуальної власності не належать: 

1) патенти; 

2) авторське право; 

3) ноу-хау; 

4) товарний знак. 
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42. Патент - це: 

1) це сукупність норм права, які регулюють правовідносини, пов’язані зі 

створенням і використанням певного інтелектуального продукту; 

2) документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і 

виключне право на його використання; 

3) це право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову 

технологію; 

4) це позначка (оригінальне , графічне зображення, набір цифр та букв), яка 

дозволяє відрізняти товари та послуги одних юридичних і фізичних осіб від 

однорідних продуктів інших осіб. 

43. Товарний знак - це: 

1) це сукупність норм права, які регулюють правовідносини, пов’язані зі 

створенням і використанням певного інтелектуального продукту; 

2) документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і 

виключне право на його використання; 

3) це право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову 

технологію; 

4) це позначка (оригінальне , графічне зображення, набір цифр та букв), яка 

дозволяє відрізняти товари та послуги одних юридичних і фізичних осіб від 

однорідних продуктів інших осіб. 

44. Фірми-комутанти - це: 

1) фірми з «силовою стратегією», які володіють високим рівнем освоєння 

технології, займаються масовим випуском продукції для широкого кола 

споживачів, які пред’являють «середні вимоги» до якості і задовольняються 

середнім рівнем цін; 

2) фірми, які створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку. 

Задовольняють потреби, сформовані під дією моди, реклами та інших засобів, 

діють на етапах росту обсягів випуску продукції і водночас на стадії падіння 

винахідницької активності; 

3) фірми, які використовують інновації, створені іншими, надаючи їм 
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індивідуальних особливостей, пристосовуючись до невеличких за обсягами 

потреб конкретного клієнта. Зазвичай це дрібні фірми, які використовують 

інновації на стадії їх старіння; 

4) фірми, які спеціалізуються на створенні нових або радикальній зміні старих 

сегментів ринку. Їх називають «піонерськими організаціями», тому що вони 

діють в межах етапу максимальної винахідницької активності. 

45. Фірми-експлеренти - це: 

1) фірми з «силовою стратегією», які володіють високим рівнем освоєння 

технології, займаються масовим випуском продукції для широкого кола 

споживачів, які пред’являють «середні вимоги» до якості і задовольняються 

середнім рівнем цін; 

2) фірми, які створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку. 

Задовольняють потреби, сформовані під дією моди, реклами та інших засобів, 

діють на етапах росту обсягів випуску продукції і водночас на стадії падіння 

винахідницької активності; 

3) фірми, які використовують інновації, створені іншими, надаючи їм 

індивідуальних особливостей, пристосовуючись до невеличких за обсягами 

потреб конкретного клієнта. Зазвичай це дрібні фірми, які використовують 

інновації на стадії їх старіння; 

4) фірми, які спеціалізуються на створенні нових або радикальній зміні старих 

сегментів ринку. Їх називають «піонерськими організаціями», тому що вони 

діють в межах етапу максимальної винахідницької активності. 

46. Фірми-віоленти - це: 

1) фірми з «силовою стратегією», які володіють високим рівнем освоєння 

технології, займаються масовим випуском продукції для широкого кола 

споживачів, які пред’являють «середні вимоги» до якості і задовольняються 

середнім рівнем цін; 

2) фірми, які створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку. 

Задовольняють потреби, сформовані під дією моди, реклами та інших засобів, 

діють на етапах росту обсягів випуску продукції і водночас на стадії падіння 



Основи інноваційного підприємництва 

Максютенко І.Є. 

irikmax@gmail.com 

винахідницької активності; 

3) фірми, які використовують інновації, створені іншими, надаючи їм 

індивідуальних особливостей, пристосовуючись до невеличких за обсягами 

потреб конкретного клієнта. Зазвичай це дрібні фірми, які використовують 

інновації на стадії їх старіння; 

4) фірми, які спеціалізуються на створенні нових або радикальній зміні старих 

сегментів ринку. Їх називають «піонерськими організаціями», тому що вони 

діють в межах етапу максимальної винахідницької активності. 

47. Фірми-патієнти - це: 

1) фірми з «силовою стратегією», які володіють високим рівнем освоєння 

технології, займаються масовим випуском продукції для широкого кола 

споживачів, які пред’являють «середні вимоги» до якості і задовольняються 

середнім рівнем цін; 

2) фірми, які створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку. 

Задовольняють потреби, сформовані під дією моди, реклами та інших засобів, 

діють на етапах росту обсягів випуску продукції і водночас на стадії падіння 

винахідницької активності; 

3) фірми, які використовують інновації, створені іншими, надаючи їм 

індивідуальних особливостей, пристосовуючись до невеличких за обсягами 

потреб конкретного клієнта. Зазвичай це дрібні фірми, які використовують 

інновації на стадії їх старіння; 

4) фірми, які спеціалізуються на створенні нових або радикальній зміні старих 

сегментів ринку. Їх називають «піонерськими організаціями», тому що вони 

діють в межах етапу максимальної винахідницької активності. 

48. Інтелектуальний потенціал організації - це: 

1) система, яка охоплює сукупність стимулів, що формують у менеджерів 

організації мотиваційні переваги щодо використання інновацій як основного 

засобу здобуття організацією конкурентних переваг; 

2) сукупність професійно підготовлених спеціалістів організації, які 

безпосередньо беруть участь у створенні наукових знань і підготовці наукових 
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результатів до практичного використання; 

3) сукупність знань, здібностей, навичок особистої майстерності, системного 

мислення спеціалістів, які провадять інноваційну діяльність, їх творчі 

новаторські здібності; 

4) комплекс структур і механізмів, які забезпечують одержання, накопичення 

науково-технічних знань й умови їх використання в організації. 

 


