
Тестові завдання 

1. НТП притаманні такі форми: а) тільки еволюційна; б) тільки революційна; в) 

еволюційна і революційна; г) жодна з цих форм. 

 
2. До показників технічного рівня виробництва не належить: 

а) фондоозброєність праці; 

б) електроозброєність праці; 
в) вікові характеристики виробничого устаткування; 

г) фондовіддача. 
 

3. Відношення вартості активної частини основних фондів до чисельності ПВП 

– це: 
а) фондоозброєність праці; 

б) технічна озброєність праці; 

в) електроозброєність праці 
г) фондовіддача. 

 
4. Що не належить до видів інноваційних процесів? 

а) виробничі нововведення; 

б) організаційні нововведення; 
в) економічні нововведення; 

г) правові нововведення. 
 

5. Ефект, який одержується окремо розробником, виробником і споживачем 

нововведень – це: 
а) приватний ефект; 

б) одиничний ефект; 

в) народногосподарський ефект; 
г) госпрозрахунковий ефект. 

 
6. Яка форма економічного ефекту на окремих стадіях «життєвого циклу» 

нововведення дає можливість оцінити ефективність технічних новин з 

врахуванням економічних інтересів окремих проектно-конструкторських 
організацій, підприємств-виробників і підприємств-споживачів? 

а) приватний ефект; 

б) одиничний ефект; 
в) народногосподарський ефект; 

г) госпрозрахунковий ефект. 
 

7. Яка форма економічного ефекту використовується на стадії обґрунтування 

доцільності розробки та вибору найкращого варіанта проектного рішення? 
а) приватний ефект; 

б) одиничний ефект; 
в) народногосподарський ефект; 

г) госпрозрахунковий ефект. 

 



8. Яка форма економічного ефекту використовується у процесі реалізації 
заходів, коли є відомими ціни на нову науково-технічну продукцію, обсяги її 

виробництва, умови і строки застосування? 
а) приватний ефект; 

б) одиничний ефект; 

в) народногосподарський ефект; 
г) госпрозрахунковий ефект. 

 
9. В залежності від рівня оцінювання, обсягу врахованих ефекту і затрат і 

призначення оцінювання розрізняють декілька видів ефективності НТП: 

а) народногосподарська, госпрозрахункова, порівняльна, одинична; 
б) народногосподарська, госпрозрахункова, порівняльна, абсолютна; 

в) порівняльна, абсолютна, одинична; 

г) народногосподарська, госпрозрахункова, одинична. 
 

10. Народногосподарська ефективність НТП: 
а) її ефектом є ріст національного доходу, а затратами – сукупність спожитих 

ресурсів; 

б) розраховується, найчастіше, як відношення прибутку до вартості 
виробничих фондів або собівартості (рентабельність виробництва і 

продукції); 
в) як її ефект може бути прийнятий ріст прибутку за рахунок зниження 

собівартості при реалізації одного варіанта в порівнянні з іншими, а як 

затрати – додаткові капіталовкладення, що забезпечили це зниження за 
кращим варіантом; 

г) вибирається за критерієм порівняльної ефективності – мінімумом 

приведених витрат. 
 

11. Госпрозрахункова ефективність НТП: 
а) її ефектом є ріст національного доходу, а затратами – сукупність спожитих 

ресурсів; 

б) розраховується, найчастіше, як відношення прибутку до вартості 
виробничих фондів або собівартості (рентабельність виробництва і 

продукції); 

в) як її ефект може бути прийнятий ріст прибутку за рахунок зниження 
собівартості при реалізації одного варіанта в порівнянні з іншими, як затрати 

– додаткові капіталовкладення, що забезпечили це зниження за кращим 
варіантом; 

г) вибирається за критерієм порівняльної ефективності – мінімумом 

приведених витрат. 
 
 

 


