
Тести для модульного контролю 

З дисципліни «Менеджмент та бізнес-план стартапів» 

 

спеціальність 101 – «Екологія»  

освітньо-професійна програма «Екологічна біотехнологія та 

біоенергетика» 

освітній ступень «Магістр» 

 

1. Результатом інноваційної діяльності є: 

а) інтелектуальний продукт; 

б) інновації; 

в) інвенція; 

г) технології. 

 

2. Комерційне впровадження нової продукції чи нових засобів виробництва 

називається: 

а) інновація; 

б) дослідження; 

в) розробки; 

г) винаходи. 

 

3. Конкурентоспроможність країни на світовому ринку залежить від: 

а) здатності генерувати ідеї; 

б) кількості університетів і науково-дослідних інститутів; 

в) можливості швидко опановувати новації; 

г) інвестиційних можливостей. 

 

 

 



4. Ідеї, що є корисними для використання в бізнесі, але необов'язково там 

упроваджуються, мають назву: 

а) інновація; 

б) дослідження; 

в) розробки; 

г) винаходи. 

 

5. Основні риси, притаманні Інноваційному суспільству: 

а) незалежність; 

б) інтелектуалізація виробництва; 

в) стабільність; 

г) добробут населення. 

 

6. Модель технопарку — це: 

а) науково-промисловий комплекс; 

б) технопарк; 

в) бізнес-«інкубатор»; 

г) технополіс. 

 

7. Які з перелічених послуг не надаються бізнес-«інкубаторами»: 

а) оренда приміщень; 

б) маркетингові послуги; 

в) інформаційні послуги: 

г) виробничі послуги. 

 

 

 

 



8. Угода між корпораціями в межах стратегічного альянсу про довгостроковий  та  

двосторонній  обмін  взаємодоповнюючими технологіями, інформацією і «ноу-хау» 

називається: 

а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність; 

б) консорціум; 

в) спільне підприємство; 

г) асоціація. 

 

9. Організація, для якої дослідження та розробки становлять основний 

вид діяльності, має назву: 

а) фінансово-промислова група; 

б) бізнес-інкубатор; 

в) технопарк; 

г) наукова організація. 

 

10. Стратегічний  альянс,  створений  для  розроблення  технології виробництва і збуту 

принципово нової продукції, має назву: 

а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність; 

б) асоціація; 

в) консорціум; 

г) спільне підприємство. 

 

11. Стратегічний альянс, створений для проведення фундаментальних, 

пошукових досліджень у напрямах, що обіцяють революційні зміни в 

техніці і технології виробництва, має назву: 

а) спільна науково-технічна і виробнича діяльність; 

б) асоціація; 

в) консорціум; 

г) спільне підприємство. 



12. Економічна придатність інноваційного проекту означає: 

а) можливість підвищення якості життя населення; 

б) розмір чистого економічного прибутку проекту; 

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей 

економічного розвитку; 

г) найпривабливіший із погляду економічних вигод проект. 

 

13. Які показники ефективності інноваційного проекту не враховують 

чинник часу: 

а) норма прибутку; 

б) період окупності; 

в) індекс рентабельності; 

г) внутрішня норма дохідності. 

 

14. Інновація — це 

а) новий продукт, виріб, ідея...; 

б) нова ідея, втілена в продукт виробництва; 

в) кінцевий результат інноваційної діяльності; 

г) ідея, реалізована у вигляді готового товару на ринку. 

 

15. Інноваційна діяльність — це 

а) діяльність, пов'язана з науково-технічними розробками; 

б) діяльність, спрямована на управління науково-технічним потенціалом 

фірми; 

в) робота з розробки, підготовки, і переходу на новий продукт: 

г) процес впровадження у виробництво нового продукту (послуги). 

 

 



16. Новації можуть бути продуктом... 

а) осяяння; 

б) несподіваної події; 

в) кризи; 

г) потреби виробничого процесу. 

 

17. Патент в інноваціях — це 

а) документ, авторське посвідчення на винахід; 

б) документ, що свідчить про право винахідника на його винахід, про 

його пріоритет; 

в) документ, що засвідчує право власності на що-небудь; 

г) документ, що свідчить про право займатися інноваційною діяльністю. 

 

18. Планування інновацій на підприємстві — це 

а) процес визначення інноваційного майбутнього організації; 

б) методи досягнення інноваційної мети організації; 

в) вибір дій фірми з досягнення інноваційної мети; 

г) використання інструментів у досягненні інноваційної мети організації. 

 

19. Результатом інноваційних процесів є: 

а) нововведення; 

б) інвенція; 

в) Інновація; 

г) винахід. 

 

 

 

 



20. До зовнішніх чинників, що впливають на розмір та характер попиту, 

відносять: 

а) прибутки споживачів; 

б) технічний рівень підприємства; 

в) рекламу; 

ґ) ціну на продукцію. 

 

21. Стимулюють попит на нову продукцію такі чинники: 

а) підвищення фондовіддачі; 

б) підвищення матеріаломісткості; 

в) випередження конкурентів за часом випуску продукції; 

г) випередження конкурентами за якістю продукції. 

 

22. Законом попиту називають: 

а) залежність між витратами та попитом на продукцію; 

б) залежність між обсягом реалізації та ціною на продукцію; 

в) залежність між ціною та попитом на продукцію; 

г) залежність між витратами та ціною на продукцію. 

 

23. Повноцінний попит характеризує: 

а) неможливість задоволення споживачів за рахунок наявних на ринку 

товарів і послуг; 

б) виникнення коливань попиту протягом значних проміжків часу; 

в) адекватність нововведень бажанням споживачів, перехід 

нововведення в стадію зрілості, надмірний попит; 

г) попит на товари, шкідливі для здоров'я. 

 

 



24. Інноваційний проект — це: 

а) план довгострокових фінансових укладень; 

б) бізнес-план; 

в) програма дій з використання фінансових ресурсів; 

г) завдання з визначеними вихідними даними і плановими результатами (цілями), що 

обумовлюють засіб його вирішення; 

 

25. До головних ознак інноваційного проекту не належить: 

а) зміна стану після досягнення мети проекту; 

б) обмеженість у часі; 

в) обмеженість ресурсів; 

г) складність. 

 

26. До етапів управління інноваційним проектом не відносяться: 

а) початок і побудова проекту; 

б) поточне управління й узгодження; 

в) криза проекту; 

г) оцінка проекту. 

 

27. При дослідженні місця реалізації інноваційного проекту можна не 

розглядати: 

а) транспортні мережі; 

б) планування підприємства; 

в) схеми земельних ділянок; 

г) податкове законодавство. 

 

 

 

 



28. Прогнозування в інноваційному менеджменті — це 

а) процес досягнення майбутньої мети підприємства; 

б) комплексний план досягнення мети підприємства; 

в) директивний план досягнення інноваційної мети; 

г) передбачення, імовірність появи яких-небудь результатів. 

 

29. Гнучкість у плануванні інновацій характеризується: 

а) взаємозв'язком планів різної тривалості; 

б) постійним  здійсненням  планових  розрахунків  з  коректування виробництва; 

в) еластичністю планування; 

г) здатністю планів реагувати на прояв випадкових факторів. 

 

30. Релевантна інформація — це 

а) недостатня інформація, необхідна для прийняття рішень; 

б) зайва інформація для прийняття рішень; 

в) вся інформація про ринки і конкурентів., необхідна фірмі; 

г) необхідна інформація для ухвалення господарського рішення. 

 

31. Планування в менеджменті виконує завдання: 

а) структуризацію цілей і доведення їх до конкретних виконавців; 

б) формування  заходів,  вирішення  яких  забезпечить  досягнення 

встановлених цілей; 

в) оцінки матеріальних, трудових і фінансових ресурсів для реалізації 

цілей і завдань; 

г) регулювання ходу виконання робіт з інноваційних проектів. 

 

 

 



32. Інноваційна політика підприємства передбачає: 

а) створення нових робочих місць; 

б) оновлення вироблюваної продукції; 

в) підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; 

г) диверсифікацію виробництва. 

 

33. Стратегія інноваційної діяльності спрямована на прийняття рішень 

відносно: 

а) нових ринків збуту продукції; 

б) оцінки рівня ризику витрат; 

в) наукових досліджень та конструкторських розробок; 

г) досягнення конкурентної переваги підприємства. 

 

34. Назвіть, яка інноваційна стратегія пов'язана з прагненням фірми 

досягти технічного та ринкового лідерства шляхом створення та 

впровадження нових продуктів: 

а) наступальна; 

б) захисна; 

в) імітаційна; 

г) залежна. 

 

35. При розробленні інноваційної стратегії підприємства враховуються: 

а) ринкова позиція підприємства; 

б) науково-технічна політика підприємства; 

в) життєвий цикл продукту; 

г) усі відповіді правильні. 

 

 



36. Розроблення інноваційної стратегії підприємства спирається на: 

а) аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища; 

б) фінансову стійкість підприємства; 

в) аналіз конкурентної позиції підприємства; 

г) аналіз фінансового стану конкурентів. 

 

37. Дослідження масштабу інноваційного проекту передбачає: 

а) вивчення впливу ринків збуту на масштаб виробництва; 

б) вивчення залежності капітальних і поточних витрат від масштабу 

виробництва; 

в) вивчення фізичних і екологічних обмежень на масштаб виробництва; 

г) усе перелічене. 

 

38. Державна інноваційна політика — це: 

а) сукупність науково-технічних, виробничих, фінансово-збутових та 

інших заходів, пов'язаних з виробництвом та просуванням на ринок 

нової продукції; 

б) політика, яка пов'язана з вибором пріоритетів у науці та техніці; 

в) регулювання інноваційної діяльності на рівні держави. 

 

39. До інструментів державної підтримки інноваційної діяльності не 

належать: 

а) науково-технічна експертиза; 

б) державне замовлення; 

в) патентно-ліцензійна діяльність; 

г) лізинг. 

 

 



40. Національним органом, що здійснює і координує роботу із сертифікації 

продукції в Україні, є: 

а) Державний комітет України з питань стандартизації, метрології і  сертифікації; 

б) Державна комісія при Уряді України з питань стандартизації, 

метрології і сертифікації; 

в) Державна палата з питань сертифікації і стандартизації України; 

г) правильні відповіді «а» і «б». 

 

41. Сертифікат продукції — це документ, що: 

а) необхідний лише для захисту права власності на продукцію; 

б) дозволяє купувати продукцію; 

в) свідчить про рівень якості продукції; 

г) пред'являється покупцю під час продажу продукту. 

 

42. До загальних умов, що включаються в основну частину договору з 

приводу інноваційного продукту, належать такі положення: 

а) предмет договору і кількість продукту; 

б) відповідальність сторін; 

в) назва договору; 

г) форс-мажорні обставини. 

 

43. Правове регулювання відносин, що виникають у процесі реалізації 

економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права, а 

саме: 

а) договірне право; 

б) цивільне право; 

в) господарське право; 

г) міжнародне право. 



44. Проектний етап нового виробу включає: 

а) розробку етапів проекту модернізації виробництва; 

б) технологічну підготовку виробництва; 

в) технічну підготовку виробництва; 

г) розробку креслень нових машин чи продуктів. 

 

45. Забезпечення ресурсами при виробництві інноваційного продукту 

здійснюється на етапах: 

а) прогнозування; 

б) планування; 

в) оперативного управління; 

г) контролю. 

 

46. Успіху в менеджменті можна домогтися 

а) клопіткою і сумлінною роботою керівника; ' 

б) творчим підходом до управління і постійними новаціями; 

в) можливістю виважено ризикувати; 

г) раціоналізацією технології виробництва й управління. 

 

47. Засобами захисту винаходів і нових продуктів є: 

а) патент; 

б) торгова марка; 

в) авторське право; 

г) авторське посвідчення. 

 

 

 

 



48. Розроблення інноваційної стратегії підприємства починається з: 

а) формулювання загальної мети підприємства; 

б) складання плану інноваційної діяльності підприємства; 

в) вибору джерел фінансування інноваційного проекту; 

г) оцінювання ринку збуту. 

 

49. Назвіть, які з перелічених чинників не перешкоджають проведенню 

інноваційної діяльності у великих організаціях: 

а) узгодженість роботи всіх підрозділів; 

б) складність структури ієрархії; 

в) стимулювання інноваційних заходів; 

г) опір змінам. 

 

50. Бізнес-план може розроблятися з метою: 

а) моделювання системи управління фірмою; 

б) подання до місцевих органів влади; 

в) розвитку управлінських можливостей підприємця; 

г) зацікавлення інвесторів. 


