
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 

073 – «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»;  

281  «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ  

«МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ТА «БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018



 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  

«Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними 

програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 
 

 

 

Укладач доц. Л. М. Сакун 

Рецензент к. е. н., доц. Г. М. Дорожкіна 

 

Кафедра менеджменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №____ від “_____” __________ 2018 р. 

Голова методичної ради   _________________   проф. В. В. Костін  

 

 



3 
 

ЗМІСТ 

 

Вступ…………………………………………………………………………………4 

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи…………...6 

2 Перелік тем контрольних робіт ……………..........................................................8 

Тема 1 Сутність, мета та функції інвестиційної діяльності ….….……….…8 

Тема 2 Методичні засади та методичний інструментарій інвестиційної 

діяльності…………………………………………………………………………….8 

Тема 3 Оцінювання та прогнозування розвитку інвестиційного ринку…......8 

Тема 4 Інвестиційна стратегія підприємства ………………………………..9 

Тема 5 Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства ….…..9 

Тема 6 Управління реальними інвестиціями підприємства …………....…10 

Тема 7 Правила прийняття інвестиційних рішень ……………….…….….10 

Тема 8 Формування програми реальних інвестицій підприємства…..……10 

Тема 9 Особливості управління інноваційними інвестиціями 

підприємства……………………………………………………………………....11 

Тема 10 Управління фінансовими інвестиціями підприємства ……….….11 

3 Питання до іспиту.………………………………………………………………....12 

4 Критерії оцінювання знань студентів  ..…………………………..………………16 

Список літератури............................................................................................................17 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи ……....…19 

 



4 
 

ВСТУП 

 

Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямів 

розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей 

господарства на базі науково-технічного прогресу, що уможливлює 

регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності. 

Навчальна дисципліна «Управління інвестиційною діяльністю» належить 

до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін і спирається на раніше 

засвоєні студентами навчальні курси, а саме: «Менеджмент і адміністрування», 

«Ділове адміністрування», «Основи інвестиційного менеджменту» та ін. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління інвестиційною 

діяльністю» є формування у студентів сучасного економічного мислення та 

системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю 

підприємств, відповідних компетенцій, що базуються на засвоєнні основних 

теоретичних положень, і опанування необхідними практичними навичками, що 

дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Управління 

інвестиційною діяльністю» є формування у студентів знань з таких питань: 

– сутності, мети та функції інвестиційної діяльності; 

– методологічних засад та інструментарію інвестиційної діяльності; 

– оцінювання та прогнозування розвитку інвестиційного ринку; 

– оцінювання інвестиційної привабливості підприємств; 

– розроблення політики управління фінансовими інвестиціями 

підприємства. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

– принципи, методи, форми управління інвестиційними процесами та 

інвестиційною діяльністю; 

– принципи організації інвестиційних процесів; 

– принципи створення та використання різних організаційних форм 
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проектного управління; 

– методи аналізу невизначеності та ризику в інвестиційній діяльності; 

уміти: 

– здійснювати розрахунки економічної ефективності інвестиційної 

діяльності; 

– обґрунтовувати економічну ефективність інвестиційного проекту; 

– оцінювати вплив невизначеності та ступінь ризику на ефективність 

інвестиційного проекту. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та 

засвоєння практичних знань, набуття практичних навичок розв’язання завдань. 

Значну частину навчального курсу «Управління інвестиційною діяльністю» 

студенти вивчають самостійно. Навчально-методичні матеріали для 

самостійного вивчення навчальної дисципліни підготовлені для надання 

допомоги студентам у доскональному вивченні теоретичного матеріалу та 

набутті відповідних навичок з навчального курсу. Структурними складовими 

методичних рекомендацій є: навчальна програма з навчального курсу 

«Управління інвестиційною діяльністю» і комплекс навчально-методичного 

забезпечення з кожної теми (підручники, навчальні та методичні посібники, 

конспект лекцій викладача, практикум тощо); завдання для модульного 

контролю знань; практичні завдання для самостійного розв’язання, а також 

список навчальної літератури для визначення проблемних питань. 

Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу студентові 

необхідно вести конспект, заносити до нього формулювання основних 

положень і понять, значення нових і незнайомих термінів, назв, математичних 

залежностей і формул. Складений таким чином конспект буде корисним під час 

підготовки до заліку. Самостійна робота студентами з тієї чи іншої теми 

навчальної дисципліни може виконуватись у бібліотеці, комп’ютерному класі, 

навчальному кабінеті – за графіком або вдома, залежно від місця знаходження 

потрібних джерел інформації. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Виконання письмової контрольної роботи є однією з форм самостійної 

роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 

З навчальної дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» 

робочим планом підготовки для студентів заочної форми навчання зі 

спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  «Публічне управління та 

адміністрування» за освітньо-професійними програмами «Муніципальний 

менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» освітнього ступеня «Магістр»  

передбачено виконання в 11 семестрі письмової домашньої контрольної роботи. 

Контрольні завдання складені відповідно до вимог робочої програми 

навчальної дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю»  з урахуванням 

модульного принципу організації навчального процесу і рейтингового 

оцінювання знань студентів по кожному із залікових модулів. 

Завдання до контрольної роботи містять питання теоретичного характеру 

(для перевірки засвоєння програмного матеріалу) і практичні завдання (для 

перевірки умінь студентів застосовувати отримані знання при вирішенні 

практичних завдань). 

Самостійно виконана контрольна робота повинна відповідати варіанту, 

встановленому за останньою цифрою  реєстраційного номера залікової книжки 

студента. У контрольній роботі необхідно розкрити основний зміст 

теоретичних питань як з використанням літератури, що рекомендується, так і 

прикладів на підставі фактичного матеріалу або даних конкретних установ, 

організацій, підприємств (за визначеним варіантом).  

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою. 

Студент самостійно формує, здійснює пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за тематикою курсу. Кількість літературних джерел – 

мінімум 7. 
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Виконання практичного завдання носить аналітичний, дослідницький 

характер у вигляді аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій 

(журналів, збірників статей тощо), або  пошуку, підбору та огляду літературних 

джерел за заданою тематикою дослідницького характеру.  

Вимоги до підготовки та оформлення практичних завдань 

Студент самостійно обирає 2–4 публікації в періодичних або інтернет 

виданнях, що відповідають тематиці завдання.  

Робота повинна бути акуратно виконана. Приблизний обсяг роботи  – 15–

20 сторінок. Напис на титульній сторінці повинен містити назву дисципліни із 

зазначенням назви роботи, курсу, шифру групи, особистого шифру студента, 

варіанта контрольного завдання, прізвища, ім’я та по батькові студента, згідно 

зі зразком титульної сторінки (додаток А). У кінці контрольної роботи 

необхідно навести список літератури. 

Викладення змісту контрольної роботи має здійснюватися послідовно, 

відповідно до складеного плану. Істотне значення має оформлення роботи. 

Вона повинна бути написана чітко, без скорочень (крім загальноприйнятих). 

Залежно від якості роботи, повноти викладення питань, правильного 

оформлення викладач може оцінити роботу, як позитивну або, за наявності 

певних недоліків, призначити години для співбесіди зі студентом. 

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу, до 

іспиту не допускається. Виконана робота надсилається або здається на кафедру 

менеджменту (кімн. 5306,  корпус № 5, б-р. Пушкіна, 3, м. Кременчук, 39600), 

не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Захист контрольної роботи здійснюється за графіком, затвердженим 

деканатом. Під час захисту студент повинен показати знання положень, 

викладених у роботі. Робота вважається зарахованою, якщо вона відповідає 

наступним вимогам: 

– правильно розкриває запропонований план; 

– виявляє знання джерел та літератури за темою;  

– уміщує достовірний матеріал. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Тема 1 Сутність, мета та функції інвестиційної діяльності 

План 

1. Характерні ознаки економічної категорії «інвестиції». 

2. Вітчизняні і зарубіжні учені, які зробили найвагоміший внесок у 

розвиток інвестування як самостійної науки. 

3. Види інвестицій за об’єктами вкладання коштів (майна). 

4. Види інвестицій за періодом інвестування. 

5. Види інвестицій за формами власності інвесторів. 

6. Види інвестицій за регіональною ознакою. 

7. Зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. 

Література: [5, c. 13–18; 7, с. 29–43]. 

 

Тема 2 Методологічні засади та методичний інструментарій 

інвестиційної діяльності 

План 

1. Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення 

інвестиційної діяльності підприємства.  

2. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.  

3. Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за 

окремими ознаками.  

4. Поняття ліквідності інвестицій.  

5. Класифікація інвестицій підприємства за рівнем ліквідності. 

Література: [5, c. 23–37; 6, с. 48–63]. 

 

Тема 3 Оцінювання та прогнозування розвитку інвестиційного ринку 

План 

1. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку 

України на сучасному етапі. 

2. Методи поточного спостереження кон'юнктури інвестиційного ринку.  
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3. Методи аналізу поточної кон'юнктури інвестиційного ринку. 

4. Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки.  

5. Система основних показників, що характеризують інвестиційну 

привабливість галузей економіки. 

6. Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих регіонів. 

Література: [7, с. 50–65; 8, с. 84–102; 15, с. 29–43]. 

 

Тема 4 Інвестиційна стратегія підприємства 

План 

1. Сутність інвестиційної стратегії. 

2. Значення інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. 

3. Складові, що формують стратегічний інвестиційний рівень 

підприємства. 

4. Етапи процесу розроблення інвестиційної стратегії підприємства. 

5. Основні параметри оцінювання результативності розробленої 

інвестиційної стратегії. 

6. Класифікація стратегічних цілей інвестиційної діяльності. 

7. Основні елементи оцінки інвестиційної привабливості регіонів країни. 

Література: [7, c. 105–126; 9, с. 42–63]. 

 

Тема 5 Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства 

План 

1. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, класифікація, форми 

залучення.  

2. Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах.  

3. Поняття вартості інвестиційних ресурсів.  

4. Середньозважена вартість інвестиційного  капіталу.    

5. Оцінка вартості внутрішніх та зовнішніх джерел залучення власного 

капіталу для інвестицій.  

6. Методи оцінки вартості джерел позикового капіталу. 
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Література: [7, с. 130–145; 8, с. 114–123; 15, с. 58–72]. 

 

Тема 6 Управління реальними інвестиціями підприємства 

План 

1. Особливості здійснення реальних інвестицій. 

2. Основні форми відтворення реальних інвестицій. 

3. Сутність політики управління реальними інвестиціями. 

4. Бізнес-план реального інвестиційного проекту. 

5. Принципи оперативного управління реалізацією реальних 

інвестиційних проектів. 

6. Бюджет реального інвестиційного проекту, його види.  

7. Побудова системи моніторингу реалізації реальних інвестиційних 

програм і проектів. Система основних показників моніторингу.  

Література: [7, с. 151–178; 8, с. 132–156; 15, с. 85–94]. 

 

Тема 7 Правила прийняття інвестиційних рішень 

План 

1. Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій.  

2. Критерії ефективності реальних інвестиційних проектів.  

3. Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну капітальних активів 

у зв'язку з вибором «покупка-лізинг». 

4. Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і 

запобігання окремим видам інвестиційних ризиків.  

5. Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних 

проектів та її вплив на прийняття інвестиційних рішень. 

Література: [7, с. 180–197; 8, с. 162–181; 16, с. 96–104]. 

 

Тема 8 Формування програми реальних інвестицій підприємства 

План 

1. Основні етапи формування програми реальних інвестицій на 

підприємстві.  
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2. Критерії відбору до програми реальних інвестиційних проектів. 

3. Принципи оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів. 

4. Переваги й недоліки показників ефективності інвестиційних проектів. 

5. Взаємозв’язок показників чистого приведеного доходу і внутрішньої 

норми дохідності. 

Література: [7, с. 202–224; 8, с. 190–198; 16, с. 106–112]. 

 

Тема 9 Особливості управління інноваційними інвестиціями 

підприємства 

План 

1. Поняття інноваційних інвестицій підприємства та їх характеристика.  

2. Принципи управління інноваційними інвестиціями підприємства.  

3. Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності 

підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді.  

4. Порядок вибору об'єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх 

вартості.  

5. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій. 

Література: [7, с. 235–251; 8, с. 200–218; 16, с. 117–130]. 

 

Тема 10 Управління фінансовими інвестиціями підприємства 

План 

1. Специфіка здійснення фінансових інвестицій.  

2. Принципи й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів. 

3. Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових 

інвестицій підприємства.   

4. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. 

5. Політика управління фінансовими інвестиціями. 

6. Основні складові фінансового ринку. 

Література: [7, с. 268–292; 11, с. 205–224; 14, с. 158–240]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1.Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення 

інвестиційної діяльності підприємства.  

2.Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.  

3.Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за 

окремими ознаками.  

4.Поняття ліквідності інвестицій.  

5.Класифікація інвестицій підприємства за рівнем ліквідності.  

6.Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку 

України на сучасному етапі. 

7.Методи поточного спостереження кон’юнктури інвестиційного ринку.  

8.Методи аналізу поточної кон’юнктури інвестиційного ринку. 

9.Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки.  

10.Система основних показників, що характеризують інвестиційну 

привабливість галузей економіки. 

11.Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади 

дослідження інвестиційної привабливості окремих регіонів. 

12.Поняття інвестиційної стратегії підприємства.  

13.Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії 

підприємства – визначення горизонту стратегічного управління інвестиційною 

діяльністю, формування її стратегічних цілей, обґрунтування стратегічних 

напрямів інвестиційної діяльності, стратегії формування інвестиційних ресурсів; 

структурування реалізації стратегії за періодами та іншими кількісними 

параметрами. 

14.Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності 

загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її 

розділів, узгодженості із зовнішнім інвестиційним середовищем, урахування 

впливу факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу 

підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектної результативності тощо. 

15.Оптимізація співвідношення різних форм інвестування за окремими 
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етапами реалізації його інвестиційної стратегії, виходячи із профільного 

спрямування діяльності підприємства, стадії його життєвого циклу, розміру, 

стану кон’юнктури окремих сегментів інвестиційного ринку тощо. 

16.Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, класифікація, форми 

залучення.  

17.Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах.  

18.Поняття вартості інвестиційних ресурсів.  

19.Середньозважена вартість інвестиційного капіталу.    

20.Оцінка вартості  внутрішніх та зовнішніх джерел залучення власного 

капіталу для інвестицій.  

21.Методи оцінки вартості джерел позикового капіталу. 

22.Характеристика основних форм реальних інвестицій підприємства – 

придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, реконструкція, 

модернізація, придбання окремих видів матеріальних та нематеріальних активів 

тощо. 

23.Основні етапи процесу управління реальними інвестиціями на 

підприємстві – аналіз стану реального інвестування у передплановому періоді, 

визначення загальної потреби в реальному інвестуванні в плановому періоді, 

обґрунтування форм реального інвестування; розробка бізнес-планів реальних 

інвестиційних проектів, методи формування програми реальних інвестицій; 

управління забезпеченням реалізації окремих реальних інвестиційних проектів 

та інвестиційних програм. 

24.Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його 

розробки. 

25.Принципи оперативного управління реалізацією реальних 

інвестиційних проектів. 

26.Бюджет реального інвестиційного проекту, його види.  

27.Побудова системи моніторингу реалізації реальних інвестиційних 

програм і проектів. Система основних показників моніторингу.  

28.Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій.  

29.Критерії ефективності реальних інвестиційних проектів – чистий 



14 
 

приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутрішня норма 

дохідності та ін., порядок їх розрахунку.  

30.Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну капітальних активів у 

зв'язку з вибором «покупка–лізинг». 

31.Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і 

запобігання окремим видам інвестиційних ризиків.  

32.Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних 

проектів та її вплив на прийняття інвестиційних рішень. 

33.Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування.  

34.Основні етапи формування програми реальних інвестицій на 

підприємстві.  

35.Критерії відбору до програми реальних інвестиційних проектів.  

36.Методи планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей 

підприємства.  

37.Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства. 

38.Поняття інноваційних інвестицій підприємства та характеристика їх 

основних форм.  

39.Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями 

підприємства.  

40.Управління інноваційними інвестиціями підприємства як інструмент 

реалізації інноваційної стратегії. 

41.Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності 

підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді.  

42.Порядок вибору об’єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх 

вартості.  

43.Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій. 

44.Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій.  

45.Характеристика основних форм фінансових інвестицій підприємства – 

вкладення в статутні фонди інших підприємств; розміщення тимчасового 

вільного капіталу в дохідні інструменти грошового ринку, вкладення капіталу в 

дохідні інструменти фондового ринку. 
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46.Принципи й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових 

інструментів. 

47.Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку 

України, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості.  

48.Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших 

цінних паперів. 

49.Характеристика основних інструментів інвестування грошового ринку 

України та інших, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної 

привабливості. 

50.Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових 

інвестицій підприємства.  

51.Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика.  

52.Принципи і послідовність здійснення процесу формування портфеля 

фінансових інвестицій підприємства. 

53.Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових 

інвестицій: акцій, облігацій, ощадних сертифікатів та інших.  

54.Принципи та параметри оперативного управління портфелем 

фінансових інвестицій підприємства. 

55. Основні фактори, що впливають на зниження ефективності фінансових 

інвестицій, методи оцінки їх впливу. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

№ Вид робіт Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання 

окремого виду робіт 

1 Лекції 8 

1.1 Відвідування, робота на лекції 6 

1.2 Конспект 2 

2 Поточний та підсумковий контроль  60 

2.1 Написання тестових робіт з поточного контролю 18 

2.2 Самостійні роботи, опитування, реферати 26 

2.3 Публікація наукової статті 5 

2.4 Публікація тез доповідей 1 

2.5 Виконання контрольної роботи 10 

3 Робота студентів на практичних заняттях 12 

3.1 Відвідування, наявність конспекту практичних 

занять 

3 

3.2 Підготовка до заняття (виконання завдань) 3 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 6 

4 Екзамен 20 

 

Підсумки складання екзамену 
 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ECTS 

Екзамен Залік 

Відмінно 

зараховано 

90–100 А           відмінно 

Добре 
82–89 В           дуже добре 

74–81 С           добре 

Задовільно 
64–73 D           задовільно 

60–63 Е           достатньо 

незадовільно не зараховано 
35–59 FX        незадовільно  

1–34 F           неприйнятно  
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доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2009/6/17/96732.htm 

 

http://www.ligazakon.ua/
http://www.smida.gov.ua/
http://www.pravda.com.ua/news/2009/6/17/96732.htm


 19 

Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

ШИФР (НОМЕР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ) 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

 

Тема: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  СТУДЕНТА (КИ) ГРУПИ____ 

                                                                   ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І 

                                       УПРАВЛІННЯ 

                                                                           ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ 

                                                П І Б ВИКЛАДАЧА 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 



 
 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей: 073 – «Менеджмент» за освітньо-

професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»; 281  

«Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійними 

програмами «Муніципальний менеджмент» та «Бізнес-адміністрування» 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

Укладач  к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту М. М. Хоменко 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад____прим. Зам. №_____. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


