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Параметри проекту: 

а) мета, вартість, бюджет, життєвий цикл; 

б) мета, завдання, вартість, життєвий цикл; 

в) ідея, вартість, бюджет, життєвий цикл; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Критерії відбору схеми фінансування інвестиційного проекту: 

а) відповідність загальній стратегії розвитку підприємства-реципієнта; 

б) ймовірність її реалізації, вплив на ефективність проекту, ступінь ризику; 

в) надійність надходження коштів від інвестора; 

г) всі відповіді правильні. 

 

За видами кредиторів розрізняють проектне фінансування: 

а) без регресу на позичальника, з обмеженим регресом на позичальника, з 

повним регресом на позичальника; 

б) з паралельним фінансуванням, з послідовним фінансуванням; 

в) банківське та корпоративне; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

За побудовою фінансових схем  розрізняють проектне фінансування: 

а) без регресу на позичальника, з обмеженим регресом на позичальника, з 

повним регресом на позичальника; 

б) з паралельним фінансуванням, з послідовним фінансуванням; 

в) банківське та корпоративне; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

За мірою ризику, яку приймає на себе банк-кредитор розрізняють 

проектне фінансування: 

а) без регресу на позичальника, з обмеженим регресом на позичальника, з 

повним регресом на позичальника; 

б) з паралельним фінансуванням, з послідовним фінансуванням; 

в) банківське та корпоративне; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Який принцип проектного фінансування забезпечує послідовну ліквідацію 

заборгованості, графік якої відповідає життєвому циклу інвестиційного 

проекту таким чином, що повернення боргу починається після досягнення 

певного рівня виробничої потужності, а темпи погашення заборгованості 

прямо пропорційні темпам зростання виробництва продукції: 

а) ринковий; 

б) підвищеної ризиковості; 

в) обмеженої відповідальності клієнта; 

г) повернення та платності. 

 



Який принцип проектного фінансування спонукає до розподілу ризиків серед 

максимальної кількості учасників проекту, а ризики за проектом у свою 

чергу потребують ретельного відстеження та попереднього аналізу з 

метою укладання контрактів зі споживачами продукції та 

страхувальниками на період до повного погашення кредиту: 

а) ринковий; 

б) підвищеної ризиковості; 

в) обмеженої відповідальності клієнта; 

г) повернення та платності. 

 

Який принцип проектного фінансування вимагає від фінансово-кредитної 

установи детального аналізу кон’юнктури ринку майбутньої продукції, що 

обумовлюється під час підписання кредитної угоди: 

а) ринковий; 

б) підвищеної ризиковості; 

в) обмеженої відповідальності клієнта; 

г) повернення та платності. 
 

Який принцип проектного фінансування випливає з визначення проектного 

фінансування, згідно з яким погашення заборгованості відбувається за 

рахунок доходів від реалізації проекту, а відповідальність клієнта — 

ініціатора проекту визначається розміром власних коштів, спрямованих у 

проект: 

а) ринковий; 

б) підвищеної ризиковості; 

в) обмеженої відповідальності клієнта; 

г) повернення та платності. 
 

До переваг проектного фінансування відносять: 

а) розподіл ризиків між учасниками проектного фінансування; 

б) низький ступінь ризику; 

в) незначні витрати на стадії проектування; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Узагальнювальний плановий документ, який відображає надходження і 

витрачання грошових коштів підприємства на поточний (до одного року) 

і довгостроковий (більш за один рік) періоди: 

а) фінансовий план; 

б) бюджет; 

в) схема фінансування; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Основні риси проекту: 

а) обмеженість у часі; 

б) обмеженість ресурсів;  

в) неповторність; 

г) всі відповіді правильні. 



 

Обмеженість проекту  у часі означає, що: 

а) будь-який проект має свій обсяг матеріальних, людських та фінансових 

ресурсів, які використовуються за встановленим і лімітованим бюджетом; 

б) будь-який проект має термін початку і термін завершення;  

в) заходи, які необхідно здійснити для реалізації проекту, мають такий рівень 

інновацій, комплексності й структурованості, який дозволяє відрізнити як один 

проект від іншого, так і проект від програми та плану; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Неповторність проекту означає, що: 

 а) будь-який проект має свій обсяг матеріальних, людських та фінансових 

ресурсів, які використовуються за встановленим і лімітованим бюджетом; 

б) будь-який проект має термін початку і термін завершення;  

в) заходи, які необхідно здійснити для реалізації проекту, мають такий рівень 

інновацій, комплексності й структурованості, який дозволяє відрізнити як один 

проект від іншого, так і проект від програми та плану; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

За об'єктом інвестування розрізняють інвестиційні проекти: 

а) фінансові, реального інвестування; 

б) короткострокові, середньострокові, довгострокові; 

в) незалежні, альтернативні, взаємодоповнюючі; 

г) глобальні, державні, локальні. 

 

За терміном реалізації розрізняють інвестиційні проекти: 

а) фінансові, реального інвестування; 

б) короткострокові, середньострокові, довгострокові; 

в) незалежні, альтернативні, взаємодоповнюючі; 

г) глобальні, державні, локальні. 

 

Стосовно один до одного  розрізняють інвестиційні проекти: 

а) фінансові, реального інвестування; 

б) короткострокові, середньострокові, довгострокові; 

в) незалежні, альтернативні, взаємодоповнюючі; 

г) глобальні, державні, локальні. 

 

За масштабами розрізняють інвестиційні проекти: 

а) фінансові, реального інвестування; 

б) короткострокові, середньострокові, довгострокові; 

в) незалежні, альтернативні, взаємодоповнюючі; 

г) глобальні, державні, локальні. 

 

Життєвий цикл проекту (проектний цикл) – це: 

а) термін реалізації проекту; 

б) період між моментом появи проекту і моментом його закриття; 

в) термін реалізації та експертизи проекту; 



г) правильна відповідь відсутня. 

 

Стадії (фази) проекту: 

а) доінвестиційна, інвестиційна, фаза експлуатації; 

б) доінвестиційна, фаза реалізації, фаза експлуатації; 

в) доінвестиційна, контрактна, фаза експлуатації; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

Найважливіший етап проектного циклу, на якому інвестор, або сам 

проводить експертизу інвестиційного проекту по всім напрямкам, або 

залучає для цього авторитетну консалтингову компанію: 

а) експертиза проекту; 

б) маркетинговий аналіз; 

в) аналіз попиту та пропозиції; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Основними причинами появи (джерелами ідей) проектів є: 

а) незадоволений попит; 

б) надлишкові ресурси; 

в) ініціатива підприємців; 

г) всі відповіді правильні. 

 

До числа основних характеристик проекту можна відносяться: 

а) оцінка рівня базових, поточних і прогнозних цін на продукцію (послуги) 

проекту; 

б) перспективи експорту продукції проекту; 

в) співвідношення витрат і результатів проекту; 

г) всі відповіді правильні. 

 

У процесі формування інвестиційного задуму проекту необхідно отримати 

відповіді на наступні запитання: 

а) мета й об’єкт інвестування, місце (район) розміщення; 

б) призначення, потужність і основні характеристики об’єкта інвестування; 

в) передбачувані джерела фінансування; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Задум інвестора реалізується у формі: 

а) декларації про наміри; 

б) клопотання про попереднє узгодження місця розміщення об’єкта; 

в) обгрунтування інвестицій; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Оцінка ефективності проекту не включає: 

а) фінансовий план; 

б) загальну характеристику галузі і підприємства; 

в) аналіз ризиків; 

г) правильна відповідь відсутня. 



 

Підсумком якого етапу є оформлення акту виділення земельної ділянки: 

а) розробка попереднього плану проекту; 

б) обґрунтування інвестицій; 

в) вибір і узгодження місця розміщення об’єкта, екологічне обґрунтування 

проекту й експертиза; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Підсумком якого етапу є оцінка життєздатності варіантів проекту: 

а) розробка попереднього плану проекту; 

б) обґрунтування інвестицій; 

в) вибір і узгодження місця розміщення об’єкта, екологічне обґрунтування 

проекту й експертиза; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Оцінка життєздатності проекту покликана встановити: 

а) можливість забезпечити необхідну динаміку інвестицій; 

б) здатність проекту генерувати потоки доходів, достатніх для компенсації його 

інвесторам вкладених ними ресурсів і взятого на себе ризику; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Етапи оцінки життєздатності проекту: 

а) з альтернативних варіантів проекту вибирається найбільш життєздатний; 

б) для обраного варіанта проекту підбираються методи фінансування і 

структура інвестицій, які забезпечують максимальну життєздатність проекту; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

 

За характером використання інвестиції поділяють на: 

а) фінансові, реальні; 

б) беризикові, ризикові, з високим ступенем ризику; 

в) первинні, реінвестовані; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

З метою оцінки інвестиційного проекту використовують такі показники: 

а) чистий дисконтований дохід; 

б) індекс прибутковості інвестицій; 

в) внутрішня норма прибутку; 

г) усі відповіді правильні. 

 

Прибутковість інвестицій є вищою за норму дисконту в тому разі, коли: 

а) значення чистого дисконтованого доходу менше нуля; 

б) значення чистого дисконтованого доходу рівне нулю; 

в) значення чистого дисконтованого доходу більше нуля; 

г) правильна відповідь відсутня. 



 

Необхідність інвестицій зумовлена такими причинами: 

а) оновлення матеріально-технічної бази підприємства; 

б) освоєння нових технологій; 

в) нарощування обсягів виробництва; 

г) усі відповіді правильні. 

 

Методи оцінювання ефективності інвестиційного проекту поділяються 

на: 

а) дисконтовані та облікові; 

б) прості та складні; 

в) формалізовані та неформалізовані; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Методи оцінювання доцільності інвестиційних проектів поділяються на: 

а) дисконтовані та облікові; 

б) прості та складні; 

в) формалізовані та неформалізовані; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Формалізовані методи оцінювання доцільності інвестиційних проектів 

поділяються на: 

а) дисконтовані та облікові; 

б) прості та складні; 

в) статичні і динамічні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Який показник характеризує рівень доходу на одиницю витрат, тобто 

ефективність вкладень – чим більше значення цього показника, тим вище 

віддача кожної грошової одиниці, інвестованої в проект: 

а) чистий дисконтований дохід; 

б) внутрішня норма прибутку; 

в) індекс рентабельності інвестицій; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Різниця між приведеною до сучасної вартості сумою чистого грошового 

потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою 

інвестиційних витрат на його реалізацію: 

а) чистий дисконтований дохід; 

б) внутрішня норма прибутку; 

в) індекс рентабельності інвестицій; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Відношення прибутку, отриманого від реалізації проекту, до вихідних 

інвестицій - це: 

а) чистий дисконтований дохід; 

б) облікова норма прибутку; 



в) індекс рентабельності інвестицій; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Бюджетування інвестиційних проектів є обов’язковим при:  

а) розробці програм розвитку підприємства;  

б) оцінці ефективності об’єднання та поглинання;  

в) впровадження принципово нових технологій та продуктів;  

г) всі відповіді правильні. 

 

Який документ необхідно скласти для того, щоб чітко знати резерв 

операційного капіталу:  

a) бюджет підприємства;  

б) операційний бюджет;  

в) баланс;  

г) фінансовий звіт форми 2. 

 

Витрати на придбання потокової лінії при відкритті підприємства:  

a) початковий бюджет;  

б) операційний бюджет;  

в) поточний бюджет;  

г) статутний капітал. 

 

У якому з перерахованих документів вказуються очікувані суми та 

прив'язка по часу доходів та видатків, що допоможе вам приймати 

бізнесові рішення:  

a) статут підприємства;  

б) баланс;  

в) операційний бюджет;  

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Найважливіший фінансовий інструмент для будь-якого підприємства:  

a) бюджет руху грошових коштів; 

б) план розвитку підприємства;  

в) проектний звіт;  

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Дозволяє організувати грошові потоки, які приходять на підприємство та 

йдуть назовні: 

a) бюджет руху грошових коштів;  

б) план;  

в) проектний звіт;  

г) правильна відповідь відсутня. 
 

Бізнес-план не передбачає наступного розділу:  

a) опис товару, чи послуги;  

б) опис банку, де береться позика;  

в) маркетинговий план;  



г) фінансовий аналіз. 

 

Складання реалістичного бюджету при проектному фінансуванні 

передбачає:  

a) прогнозування обсягів реалізації;  

б) прогнозування собівартості;  

в) прогнозування валового прибутку;  

г) всі перелічені кроки. 
 

У яких випадках бюджетування інвестиційних проектів є обов’язковим:  

а) розробці програм розвитку підприємства;  

б) оцінці ефективності об’єднання та поглинання;  

в) впровадження принципово нових технологій та продуктів;  

г) всі відповіді правильні. 
 

 

Проектна документація включає: 

а) ТЕО (проект) будівництва; 

б) робочу документацію; 

в) ТЕО (проект) будівництва і робочу документацію; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Основним документом, що регулює правові та фінансові взаємовідносини, 

взаємні зобов’язання і відповідальність сторін, що укладається замовником 

з залучуваними ним для розробки проектної документації проектними, 

проектно-будівельними організаціями, іншими юридичними і фізичними 

особами є: 

а) угода (контракт); 

б) проект будівництва; 

в) робоча документація; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Кошторисна документація готується насамперед: 

а) замовником проекту; 

б) виконавцями проекту; 

в) проектними інститутами; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Кошториси, які стосуються тільки окремих компонентів проекту: 

а) будівельні; 

б) локальні; 

в) загальні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 Метод, за яким поява на ринку нового зразка устаткування з тими 

чи іншими параметрами дозволяє досить точно визначити його ціну, 

навіть якщо офіційна цінова інформація відсутня або не викликає довіри: 



а) параметричний; 

б) метод за укрупненими показниками; 

в) ринковий; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Практика інженерного консультування виробила такі основні методи 

обчислення винагороди за надані інженерно-консультаційні послуги:  

а) погодинної плати;  

б) оплати за формулою “фактичні витрати плюс фіксована винагорода”; 

в) розрахунку у відсотках від вартості будівництва (інвестиційного проекту); 

г) всі відповіді правильні. 

 

З скількох розділів складається план грошових потоків: 

а) 4; 

б) 2; 

в) 3; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Сума необхідних залучених ресурсів дорівнює: 

а)  кошторисна вартість проекту, що визначається як сума фінансових витрат на 

інвестиційній фазі проектного циклу + прогнозовані внутрішні ресурси 

підприємства за період, що відповідає інвестиційній фазі; 

б) кошторисна вартість проекту, що визначається як сума фінансових витрат на 

інвестиційній фазі проектного циклу - прогнозовані внутрішні ресурси 

підприємства за період, що відповідає інвестиційній фазі ; 

в) кошторисна вартість проекту, що визначається як сума фінансових витрат на 

інвестиційній фазі проектного циклу /прогнозовані внутрішні ресурси 

підприємства за період, що відповідає інвестиційній фазі; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

Основні методи обчислення винагороди за надані інженерно-консультаційні 

послуги:  

а) погодинної плати;  

б) оплати за формулою “фактичні витрати плюс фіксована винагорода”; 

в) розрахунку у відсотках від вартості будівництва (інвестиційного проекту); 

г) всі відповіді правильні. 

 

Кошторис проекту ‒ це:  

а) документ, що визначає майбутні витрати по реалізації проекту;  

б) документ щодо розрахунку майбутніх витрат і доходів;  

в) обидві відповіді правильні. 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Експертиза проекту – це:    

а) його оцінка зацікавленими або незалежними організаціями за формальними 

та неформальними критеріями; 

б) його оцінка зацікавленими або незалежними організаціями за 



формальними критеріями; 

в) його оцінка зацікавленими або незалежними організаціями за   

неформальними критеріями; 
г) правильна відповідь відсутня. 

 

Експертиза, яка провадиться для оцінки прийнятності, доступності і 

цінової привабливості залучених до проекту ресурсів, ринкових тенденцій і 

перспектив продукції, яка виробляється, а також цінової політики на 

товар, що випускається: 

а) екологічна; 

б) комерційна; 

в) фінансова; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Експертиза, яка провадиться з метою визначення впливу проекту на 

екосистему, а також оцінки наслідків негативного впливу проекту на 

повітряний та водний басейни, ступінь екологічного ризику, пов’язаний з 

його реалізацією: 

а) екологічна; 

б) технічна; 

в) фінансова; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Експертиза, яка провадиться для оцінки адміністративно-управлінських 

аспектів здійснення проекту, виконується з метою визначення можливості 

реалізації проекту в заданому політичному, економічному та правовому 

середовищах, а також для встановлення організаційних умов, які 

дозволяють успішно досягти поставлених проектних цілей: 

а) інституційна; 

б) технічна; 

в) фінансова; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Експертиза, що передбачає оцінку фінансової спроможності об’єкта, що 

здійснює реалізацію проекту, обґрунтованість фінансових прогнозів, 

здатність своєчасного забезпечення покриття платежів за позичками, 

фінансові наслідки проекту для інвесторів, замовників і підприємства, що 

реалізують проект: 

а) інституційна; 

б) технічна; 

в) фінансова; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Замовником експертизи є: 

а)  тільки замовник будівництва; 

б) тільки проектувальник; 

в) замовник будівництва та/або проектувальник; 



г) правильна відповідь відсутня. 

 

 Основними критеріями оцінки діяльності замовника є: 

а) окупність проекту; 

б) фінансова та виробнича стабільність підприємства;  

в) платоспроможність підприємства; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Дайте визначення поняттю «експертиза проекту» – це:    

а) його оцінка зацікавленими або незалежними організаціями за формальними 

та неформальними критеріями; 

б) його оцінка зацікавленими або незалежними організаціями за 

формальними критеріями; 

в) його оцінка зацікавленими або незалежними організаціями за   

неформальними критеріями; 
г) правильна відповідь відсутня. 

 

Важливими  критеріями оцінки діяльності замовника є: 

а) окупність проекту; 

б) фінансова та виробнича стабільність підприємства;  

в) платоспроможність підприємства; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Екологічна експертиза ‒ це: 

а) експертиза, яка провадиться з метою визначення впливу проекту на 

екосистему, а також оцінки наслідків негативного впливу проекту на 

повітряний та водний басейни, ступінь екологічного ризику; 

б) експертиза, що передбачає оцінку фінансової спроможності об’єкта;  

в) експертиза, яка провадиться для оцінки адміністративно-управлінських 

аспектів здійснення проекту; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Джерела інвестування можна класифікувати за такими ознаками: 

а) за відносинами власності; 

б) за видами власності; 

в) за рівнями власників; 

г) всі відповіді правильні. 

 

За відносинами власності джерела фінансування поділяють на: 

а) позикові і залучені; 

б) отримані та позикові; 

в) власні, залучені і позикові; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 До власних джерел інвестування належить:  

а) прибуток; 

б) емісія облігацій; 



в) емісія акцій; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 До залучених джерел інвестування належить: 

а) прибуток; 

б) амортизаційні відрахування; 

в) емісія акцій; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 До позикових джерел інвестування належить: 

а) банківський кредит; 

б) амортизаційні відрахування; 

в) емісія акцій; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

За видами власності джерела фінансування інвестицій поділяються на: 
а) державні інвестиційні ресурси; 

б) інвестиційні ресурси суб’єктів господарювання комерційного 

та некомерційного спрямування, громадських об’єднань, фізичних осіб, у тому 

числі й іноземних інвесторів; 

в) інвестиційні ресурси іноземних інвесторів; 

г) всі відповіді правильні 

 

За рівнями власників розрізняють джерела фінансування інвестицій: 

а) держави і підприємства; 

б) держави, підприємства та інвестиційного проекту; 

в) держави та інвестиційного проекту; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Метод фінансування, який застосовується при фінансуванні  інвестиційних 

проектів з високою нормою прибутковості (яка перевищує ставку 

позичкового відсотка) та незначними строками окупності витрат: 
а) самофінансування; 

б) боргове фінансування; 

в) відповіді а) і б) правильні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Метод, який дозволяє фірмі-боржнику запозичити кошти в межах 

визначеного ліміту, погашати всю суму запозичень або її частку та 

проводити при необхідності повторне запозичення в межах строку дії 

кредитної лінії: 

а) строкове кредитування; 

б) проектне кредитування; 

в)  револьверне кредитування; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 



Збільшення частки позикових засобів у сукупних джерелах утворення 

активів може свідчити про: 

а) зниження фінансової стійкості підприємства і підвищення ступеня його 

фінансового ризику; 

б) підвищення фінансової незалежності підприємства; 

в) покращення платоспроможності; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Сукупність характеристик об’єкта, що визначають його здатність 

задовольняти встановлені і передбачувані потреби: 

а) кількість; 

б) якість; 

в) необхідність; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Метод планування якості в проектах, який ґрунтується на аналізі бізнес-

процесу: 

а) принцип нульових дефектів; 

б) Аналіз прибутків/витрат; 

в) «Ланцюжок якості»; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Метод, який включає процес порівняння дійсних або запланованих 

результатів з результатами інших проектів для генерації ідей щодо 

поліпшення та для забезпечення стандарту, за яким контролюється 

виконання: 

а) порівняння із зразком; 

б) Аналіз прибутків/витрат; 

в) «Ланцюжок якості»; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

 Аспекти забезпечення якості проекту бувають: 

а) управлінські; 

б) технічні; 

в) управлінські та технічні; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

 Спосіб знаходження можливостей для вдосконалення своїй діяльності на 

основі її порівняння з діяльністю кращих або провідних у своїй галузі 

підприємств або підрозділів: 

а) реверсні ігри; 

б) бенчмаркінг; 

в) циклічна корекція; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 



Відслідковування конкретних результатів діяльності по проекту в цілях 

визначення їх відповідності стандартам і вимогам з якості і визначення 

шляхів усунення причин невідповідностей: 

а) контроль якості; 

б) організація кількості; 

в) управління активами; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Графічне зображення характеру зміни показника якості в часі: 

а) контрольні нотатки; 

б) контрольні листи; 

в) контрольні карти; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

«Ланцюжок якості» ‒ це: 

а) метод планування кількісних параметрів в проектах, який ґрунтується на 

аналізі бізнес-процесу; 

б) метод планування якості в проектах, який ґрунтується на аналізі бізнес-

процесу; 

в) метод, який включає процес порівняння дійсних або запланованих 

результатів з результатами інших проектів для генерації ідей щодо поліпшення 

та для забезпечення стандарту, за яким контролюється виконання; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Контрольні карти ‒ це: 

а) записи, що характеризують зміну якості в часі; 

б) порівняльні показники, що характеризують зміну якості в часі; 

в) географічне зображення характеру зміни показника якості в часі; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Основні аспекти забезпечення якості проекту бувають: 

а) управлінські; 

б) технічні; 

в) управлінські та технічні; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Ризик – це:  

а) імовірність того, що збитки перевищать певне значення; 

б) міра непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих інвестицій; 

в) міра непевності в досягненні системою заданої мети при обраному способі 

досягнення цієї мети; 

г) всі відповіді правильні. 
 

Проектні ризики бувають:  

а) зовнішні; 

б) внутрішні; 

в) зовнішні і внутрішні; 



г) правильна відповідь відсутня. 
 

Зовнішні непередбачувані ризики зумовлені: 

а) природними катастрофами (повенями, землетрусами і т.п.); 

б) злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом; 

в) зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками 

у фінансуванні, помилками у визначенні цілей проекту; 

г) всі відповіді правильні. 

 

До зовнішніх  передбачуваних ризиків відносять: 

а) ризик зміни валютних курсів; 

б) ризик непрогнозованої інфляції; 

в) ризик шкідливого екологічного впливу; 

г) всі відповіді правильні. 
 

Внутрішні ризики поділяються на:  

а) планово-фінансові і технічні; 

б) планові і фінансові; 

в) фінансові і технічні; 

г) правильна відповідь відсутня. 
 

Показник допустимого ризику проекту - це:  

а) ймовірність того, що втрати виявляться більшими, ніж їх гранично 

допустимий рівень; 

б) ймовірність того, що втрати виявляться більшими, ніж гранично допустимий 

критичний рівень; 

в) ймовірність того, що втрати будуть більшими, ніж їх гранично допустимий 

катастрофічний рівень; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Показник критичного ризику - це:  

а) ймовірність того, що втрати виявляться більшими, ніж їх гранично 

допустимий рівень; 

б) ймовірність того, що втрати виявляться більшими, ніж гранично допустимий 

критичний рівень; 

в) ймовірність того, що втрати будуть більшими, ніж їх гранично допустимий 

катастрофічний рівень; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Метод оцінки проекту, який реалізовують шляхом аналізу висновків 

досвідчених фахівців чи підприємців:  

а) метод експертних оцінок; 

б) аналітичний; 

в) статистичний; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Методи управління ризиком стосовно проектної діяльності: 



а) скасування, страхування; 

б) скасування, страхування, поглинання; 

в) скасування, страхування, поглинання, запобігання та контролю; 

г) всі відповіді правильні. 

 

До основних інструментів нейтралізації ризиків проекту слід віднести 

такі: 

а) формування резервів; 

б) диверсифікація ризиків; 

в) хеджування; 

г) всі відповіді правильні. 
 

Спеціально організоване систематичне спостереження за станом об’єктів, 

явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю, прогнозу - це:  

а) моніторинг; 

б) контроль; 

в) організація; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Спостереження з метою перевірки:  

а) моніторинг; 

б) контроль; 

в) організація; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Хід проекту контролюється у такий спосіб: 
а) порівняння фактичних показників з плановими; 

б) прийняття і виконання рішення про зміну плану; 

в) виконання дій, що коригують план; 

г) всі відповіді правильні. 

 

Прогрес проекту – це:  

а) просування виконання робіт проекту в напрямку досягнення його цілей; 

б) виявлення в контексті поточного ходу виконання проекту переліку ризиків зі 

всіма їх характеристиками: вірогідністю виникнення, ступенем дії тощо; 

в) виявлення виконаних зобов’язань, невиконаних зобов’язань або тих 

зобов’язань, які можуть бути не виконані через появу певних ризиків; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 

Виявлення виконаних зобов’язань (як зовнішніх, так і внутрішніх), 

невиконаних зобов’язань або тих зобов’язань, які можуть бути не виконані 

через появу певних ризиків - це:  

а) моніторинг ризиків проекту; 

б) моніторинг зобов’язань за проектом; 

в) моніторинг ключових показників проекту; 

г) правильна відповідь відсутня. 

 



 


