Тестові завдання
з навчальної дисципліни «Економіка знань»
Варіант 1
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Хто не є учасниками трансферу технологій?
а) Посередники
б) Державні органи
в) Інвестори
г) Консультанти
д) Всі є
2. Що було ядром 2 технологічного укладу?
а) Паровий двигун
б) Важке машинобудування
в) Виплавка чавуну
г) Автомобілебудування
3. Під трансфертом технологій розуміють:
а) переорієнтацію на ринкові відносини в різних сферах діяльності;
б) закріплені законом права на результати інтелектуальної власності людини,
науковій, літературній, художній, виробничій областях
в) процес передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, зразків
виробництва, елементів об’єктів технологій між урядами та іншими
організаціями з метою забезпечення науково-технічного прогресу;
4. Суб'єкт трансферу технологій:
а) інженер технолог;
б) маркетолог, менеджер;
в) розробник технології.
5. Основними формами трансферу технологій є:
а) координуючий трансфер, аналітичний трансфер, організаційний трансфер;
б) внутрішній трансфер, зовнішній трансфер, квазівнутрішній трансфер;
в) інформаційний трансфер, контролюючий трансфер, логістичний трансфер.
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Варіант 2
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Роялті - це:
а) платіж у формі сум, що виплачуються періодично, залежно від обсягів
виробництва або реалізації продукції з використанням права інтелектуальної
власності;
б) це одноразовий платіж, який являє собою фіксовану суму і не залежить від
обсягів виробництва або реалізації продукції з використанням права
інтелектуальної власності;
в) ліцензійний платіж який включає в себе паушальний платіж
2. Технологічний аудит виявляє:
а) об'єктивна оцінка потенціалу інновації;
б) суб’єктивну оцінку потенціалу інновації;
в) перспективні можливості отримання реальних доходів від наявних в
науковій установі або підприємстві технологій.
3. Некомерційний трансфер технологій характеризується:
а) підтримкою держави;
б) великими фінансовими вкладеннями;
в) комерціалізація технології.
4. Структура, що виникає на підставі угод між фірмами, які проводять
наукові
дослідження, та фірмами, які займаються комерціалізацією результатів, має
назву:
а) науково-промисловий комплекс;
б) "бізнес-інкубатор";
в) технопарк;
г) технополіс.
5. Інститут Підтримки прикладних інновацій це
а) спеціалізовані державні (квазідержавні) корпорації (компанії), діяльність
яких
спрямована на усунення «провалів ринку», що стримують економічний та
соціальний
розвиток держави
б) цілісна науково-виробнича структура, що створена на базі окремого місця
(наукограда), в економіці якого значну роль виграють розвинуті інноваційні
структури;
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Варіант 3
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Що не є задачею Інститутів підтримки прикладних інновацій:
а) зниження інноваційних ризиків приватних інвесторів;
б) підтримка інновацій на ранніх (безприбуткових) стадіях розробок;
в) допомога малому та середньому інноваційному підприємництву;
г) пошук площадок для реалізації ідей.
2. Інструменти, що використовуються Державними Інститутами
підтримки прикладних інновацій діляться на:
а) матеріальні та нематеріальні;
б) прикладні та виробничі;
в) фінансові та адміністративні.
3. Гранти це:
а) отримання капіталу з метою отримання прибутку;
б) методи прямої підтримки інновацій, що передбачають відповідність
отримувачів встановленим критеріям;
в) обидві відповіді вірні.
4. Перший технопарк з’явився в:
а) Китаї
б) Великобританії
в) США
г) Японії
5. Особливостями сучасної європейської моделі технопарку є:
а) наявність будівлі, призначеної для розміщення в ній десятків малих фірм;
б) наявність одного засновника
в) наявність декількох засновників.
г) оренда приміщень
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Варіант 4
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Хто не є учасниками трансферу технологій?
а) Посередники
б) Державні органи
в) Інвестори
г) Консультанти
д) Всі є
2. Що було ядром 2 технологічного укладу?
а) Паровий двигун
б) Важке машинобудування
в) Виплавка чавуну
г) Автомобілебудування
3. Під трансфертом технологій розуміють:
а) переорієнтацію на ринкові відносини в різних сферах діяльності;
б) закріплені законом права на результати інтелектуальної власності людини,
науковій, літературній, художній, виробничій областях
в) процес передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, зразків
виробництва, елементів об’єктів технологій між урядами та іншими
організаціями з метою забезпечення науково-технічного прогресу;
4. Суб'єкт трансферу технологій:
а) інженер технолог;
б) маркетолог, менеджер;
в) розробник технології.
5. Основними формами трансферу технологій є:
а) координуючий трансфер, аналітичний трансфер, організаційний трансфер;
б) внутрішній трансфер, зовнішній трансфер, квазівнутрішній трансфер;
в) інформаційний трансфер, контролюючий трансфер, логістичний трансфер.
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з навчальної дисципліни «Економіка знань»
Варіант 5
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Роялті - це:
а) платіж у формі сум, що виплачуються періодично, залежно від обсягів
виробництва або реалізації продукції з використанням права інтелектуальної
власності;
б) це одноразовий платіж, який являє собою фіксовану суму і не залежить від
обсягів виробництва або реалізації продукції з використанням права
інтелектуальної власності;
в) ліцензійний платіж який включає в себе паушальний платіж
2. Технологічний аудит виявляє:
а) об'єктивна оцінка потенціалу інновації;
б) суб’єктивну оцінку потенціалу інновації;
в) перспективні можливості отримання реальних доходів від наявних в
науковій установі або підприємстві технологій.
3. Некомерційний трансфер технологій характеризується:
а) підтримкою держави;
б) великими фінансовими вкладеннями;
в) комерціалізація технології.
4. Структура, що виникає на підставі угод між фірмами, які проводять
наукові
дослідження, та фірмами, які займаються комерціалізацією результатів, має
назву:
а) науково-промисловий комплекс;
б) "бізнес-інкубатор";
в) технопарк;
г) технополіс.
5. Інститут Підтримки прикладних інновацій це
а) спеціалізовані державні (квазідержавні) корпорації (компанії), діяльність
яких
спрямована на усунення «провалів ринку», що стримують економічний та
соціальний
розвиток держави
б) цілісна науково-виробнича структура, що створена на базі окремого місця
(наукограда), в економіці якого значну роль виграють розвинуті інноваційні
структури;
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Варіант 6
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Що не є задачею Інститутів підтримки прикладних інновацій:
а) зниження інноваційних ризиків приватних інвесторів;
б) підтримка інновацій на ранніх (безприбуткових) стадіях розробок;
в) допомога малому та середньому інноваційному підприємництву;
г) пошук площадок для реалізації ідей.
2. Інструменти, що використовуються Державними Інститутами
підтримки прикладних інновацій діляться на:
а) матеріальні та нематеріальні;
б) прикладні та виробничі;
в) фінансові та адміністративні.
3. Гранти це:
а) отримання капіталу з метою отримання прибутку;
б) методи прямої підтримки інновацій, що передбачають відповідність
отримувачів встановленим критеріям;
в) обидві відповіді вірні.
4. Перший технопарк з’явився в:
а) Китаї
б) Великобританії
в) США
г) Японії
5. Особливостями сучасної європейської моделі технопарку є:
а) наявність будівлі, призначеної для розміщення в ній десятків малих фірм;
б) наявність одного засновника
в) наявність декількох засновників.
г) оренда приміщень
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Варіант 7
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Хто не є учасниками трансферу технологій?
а) Посередники
б) Державні органи
в) Інвестори
г) Консультанти
д) Всі є
2. Що було ядром 2 технологічного укладу?
а) Паровий двигун
б) Важке машинобудування
в) Виплавка чавуну
г) Автомобілебудування
3. Під трансфертом технологій розуміють:
а) переорієнтацію на ринкові відносини в різних сферах діяльності;
б) закріплені законом права на результати інтелектуальної власності людини,
науковій, літературній, художній, виробничій областях
в) процес передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, зразків
виробництва, елементів об’єктів технологій між урядами та іншими
організаціями з метою забезпечення науково-технічного прогресу;
4. Суб'єкт трансферу технологій:
а) інженер технолог;
б) маркетолог, менеджер;
в) розробник технології.
5. Основними формами трансферу технологій є:
а) координуючий трансфер, аналітичний трансфер, організаційний трансфер;
б) внутрішній трансфер, зовнішній трансфер, квазівнутрішній трансфер;
в) інформаційний трансфер, контролюючий трансфер, логістичний трансфер.
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з навчальної дисципліни «Економіка знань»
Варіант 8
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Роялті - це:
а) платіж у формі сум, що виплачуються періодично, залежно від обсягів
виробництва або реалізації продукції з використанням права інтелектуальної
власності;
б) це одноразовий платіж, який являє собою фіксовану суму і не залежить від
обсягів виробництва або реалізації продукції з використанням права
інтелектуальної власності;
в) ліцензійний платіж який включає в себе паушальний платіж
2. Технологічний аудит виявляє:
а) об'єктивна оцінка потенціалу інновації;
б) суб’єктивну оцінку потенціалу інновації;
в) перспективні можливості отримання реальних доходів від наявних в
науковій установі або підприємстві технологій.
3. Некомерційний трансфер технологій характеризується:
а) підтримкою держави;
б) великими фінансовими вкладеннями;
в) комерціалізація технології.
4. Структура, що виникає на підставі угод між фірмами, які проводять
наукові
дослідження, та фірмами, які займаються комерціалізацією результатів, має
назву:
а) науково-промисловий комплекс;
б) "бізнес-інкубатор";
в) технопарк;
г) технополіс.
5. Інститут Підтримки прикладних інновацій це
а) спеціалізовані державні (квазідержавні) корпорації (компанії), діяльність
яких
спрямована на усунення «провалів ринку», що стримують економічний та
соціальний
розвиток держави
б) цілісна науково-виробнича структура, що створена на базі окремого місця
(наукограда), в економіці якого значну роль виграють розвинуті інноваційні
структури;
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Варіант 9
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Що не є задачею Інститутів підтримки прикладних інновацій:
а) зниження інноваційних ризиків приватних інвесторів;
б) підтримка інновацій на ранніх (безприбуткових) стадіях розробок;
в) допомога малому та середньому інноваційному підприємництву;
г) пошук площадок для реалізації ідей.
2. Інструменти, що використовуються Державними Інститутами
підтримки прикладних інновацій діляться на:
а) матеріальні та нематеріальні;
б) прикладні та виробничі;
в) фінансові та адміністративні.
3. Гранти це:
а) отримання капіталу з метою отримання прибутку;
б) методи прямої підтримки інновацій, що передбачають відповідність
отримувачів встановленим критеріям;
в) обидві відповіді вірні.
4. Перший технопарк з’явився в:
а) Китаї
б) Великобританії
в) США
г) Японії
5. Особливостями сучасної європейської моделі технопарку є:
а) наявність будівлі, призначеної для розміщення в ній десятків малих фірм;
б) наявність одного засновника
в) наявність декількох засновників.
г) оренда приміщень
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Варіант 10
Вірними можуть бути один або декілька варіантів відповідей.
1. Хто не є учасниками трансферу технологій?
а) Посередники
б) Державні органи
в) Інвестори
г) Консультанти
д) Всі є
2. Що було ядром 2 технологічного укладу?
а) Паровий двигун
б) Важке машинобудування
в) Виплавка чавуну
г) Автомобілебудування
3. Під трансфертом технологій розуміють:
а) переорієнтацію на ринкові відносини в різних сферах діяльності;
б) закріплені законом права на результати інтелектуальної власності людини,
науковій, літературній, художній, виробничій областях
в) процес передачі навичок, знань, технологій, методів виробництва, зразків
виробництва, елементів об’єктів технологій між урядами та іншими
організаціями з метою забезпечення науково-технічного прогресу;
4. Суб'єкт трансферу технологій:
а) інженер технолог;
б) маркетолог, менеджер;
в) розробник технології.
5. Основними формами трансферу технологій є:
а) координуючий трансфер, аналітичний трансфер, організаційний трансфер;
б) внутрішній трансфер, зовнішній трансфер, квазівнутрішній трансфер;
в) інформаційний трансфер, контролюючий трансфер, логістичний трансфер.

