
КАРПАТСЬКИЙУНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АВГУСТИНА 

ВОЛОШИНА 

ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, ФІНАНСІВ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

З ДИСЦИПЛІНИ «РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

 

 

 

 

Для студентів зі спеціальності 

072 «Фінансовий менеджмент та банківська справа» 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретична частина 

 

Завдання 1. Доповнити: 

 

Приклад. Один з напрямків сучасного менеджменту, що вивчає проблеми 

управління ризиками, що виникають в діяльності самостійної господарської 

організації, - це ___________________________________________ 

 

Завдання 2. Зіставити поняття із визначенням. 

 

Приклад. 

1) принцип системного підходу до 

вирішення управлінських завдань 

А) даний принцип встановлює вимогу 

досягнення цілей управління з мінімальними 

витратами часу і коштів. 

2) принцип оптимальності 

управління 

Б) даний принцип передбачає формальне 

закріплення норм і правил функціонування 

організації у вигляді наказів, вказівок і 

розпоряджень керівника 

3) принцип демократизації 

управління 

В) даний принцип містить вимогу задоволення 

на справедливій основі інтересів власників, 

керівників, трудового колективу і окремих 

працівників організації. 

4) принцип формалізації 

управління 

Г) даний підхід вимагає, щоб керівники 

розглядали організацію як сукупність 

взаємопов’язаних, взаємозалежних і постійно 

взаємодіють один з одним елементів (люди, 

структура; завдання і технології), 

орієнтованих на досягнення різних цілей. 

 

Завдання 3. Дати визначення понять 

 

Приклад: 

 Управлінське рішення – це… 

 Зона критичного ризику – це… 

 

Завдання 4. Розкрити суть питань: 

 

Приклад:  

1. Основні підходи до прийняття управлінських рішень. 

2. Ризики у фінансовому менеджменті. 

 



Практична частина 

 

Завдання 5. Ситуаційне завдання. 

 

Приклад. Вкажіть види ризику, які будуть впливати на приватне 

підприємство сільського господарства, що спеціалізується на вирощуванні 

пшениці? Назвіть об’єкт, суб’єкт та джерело ризику. 

 

Тести для самоконтролю знань 

1. Ідентифікація ризику – це: 

А) процес знаходження, складання і опису елементів ризику; 

Б) складний процес, що включає в себе кілька кроків або етапів, які не 

завжди виконуються послідовно. 

 

2. Які існують основні елементи ризику: 

А) причини, що призводять до настання небезпечного явища; небезпечні 

явища (події), що впливають на об’єкт; 

Б) види впливу, які можуть привести до зміни стану об’єкта; наслідки, які 

становлять втрати через вплив, і їх оцінку з боку суб’єкта; 

В) всі відповіді вірні. 

 

3. Процес прийняття управлінських рішень можна представити як 

сукупність трьох послідовних стадій: 

А) прийняття, підготовка і реалізація рішення; 

Б) підготовка, прийняття і реалізація рішення. 

 

4. До складу першої групи принципів ризик-менеджменту входять: 

А) загальні принципи, що відносяться до системи управління в цілому; 

Б) приватні принципи, що стосуються окремих частин і елементів системи 

управління. 



 

5. До основних принципів розробки інноваційно-інвестиційної 

стратегії з урахуванням ризику відносяться: 

А) організація процесу розробки стратегії за основними її етапами; 

визначення системи цілей стратегії;  

Б) аналіз підгалузей національної економіки щодо інвестицій; аналіз регіонів 

щодо інвестицій;  

В) всі відповіді вірні. 

 

6. До фінансових ризиків відносяться: 

А) кредитний, відсотковий, валютний, втрачених фінансових зисків; 

Б) спекулятивні, чисті. 

 

7. Виділяють такі групи методів кількісної оцінки ризиків: 

А) статистичні, експертні; 

Б) ймовірнісно-статистичні, теоретико-імовірнісні; 

В) всі відповіді вірні. 

 

8. Попередження ризику – це:   

А) сукупність заходів, спрямованих на зменшення ймовірності (частоти) 

реалізації ризиків, але не виключають повністю її можливість; 

Б) сукупність заходів, спрямованих на зменшення наслідків у разі реалізації 

ризику. 

 

9. Існують такі структурні елементи ризик-менеджменту: 

А) ідентифікація ризику, оцінка ризику, контроль за ризиком, фінансування 

ризику; 



Б) виявлення ризику, розробка ризик-стратегії, методи і інструменти 

управління виявленим ризиком, управління ризиком, оцінка досягнутих 

результатів, коригування ризик-стратегії; 

В) немає правильної відповіді. 

 

10. Область ймовірних втрат, які за своєю величиною 

перевершують критичний рівень і можуть досягти розміру, рівного 

власного капіталу підприємства. – це: 

А зона критичного ризику; 

Б) зона допустимого ризику; 

В) зона катастрофічного ризику; 

Г) немає правильної відповіді. 

 


