
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Управління інвестиційною діяльністю» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» 

спеціальність 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» 

для студентів галузі знань 28  «Публічне управління та адміністрування» 

спеціальність 281  «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» 

ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 1 

 

1. Визначити характерні ознаки економічної категорії «інвестиції. 

2. Розглянути класифікацію стратегічних цілей інвестиційної діяльності. 

3. Назвати основні переваги та недоліки методів оцінювання доцільності 

інвестицій. 
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Варіант 2 

 

1. Назвати вітчизняних і зарубіжних учених, які зробили найвагоміший 

внесок у розвиток інвестування як самостійної науки. 

2. Охарактеризувати основні елементи оцінювання інвестиційної 

привабливості регіонів країни. 

3. Назвати види інвестиційних проектів і вимоги до їх розроблення. 
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Варіант 3 

 

1. Охарактеризувати види інвестицій за об’єктами вкладання коштів 

(майна). 

2. Розкрити сутність і класифікацію інвестиційних ресурсів. 

3. Охарактеризувати принципи та послідовність оцінювання реальних 

інвестиційних проектів. 
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Варіант 4 

 

1. Охарактеризувати види інвестицій за періодом інвестування. 

2. Описати існуючі джерела формування інвестиційних ресурсів. 

3. Сформулювати програму реальних інвестицій. 
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Варіант 5 

 

1. Охарактеризувати види інвестицій за формами власності інвесторів. 

2. Визначити основні переваги власних джерел фінансування 

інвестицій. 

3. Описати зміст розділів бізнес-плану інвестиційного проекту. 
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1. Охарактеризувати види інвестицій за регіональною ознакою. 

2. Описати послідовність розроблення політики формування 

інвестиційних ресурсів підприємства. 

3. Назвати принципи оцінювання ефективності реальних інвестиційних 

проектів. 
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Варіант 7 

 

1. Визначити зміст інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. 

2. Назвати основні недоліки у використанні залучених джерел в 

інвестиційних цілях. 

3. Охарактеризувати переваги й недоліки показників ефективності 

інвестиційних проектів. 
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Варіант 8 

 

 

1. Проаналізувати вплив співвідношення між інвестиціями та 

заощадженнями на макрорівні на розвиток країни. 

2. Назвати основні переваги та недоліки використання позикових 

джерел фінансування. 

3. Охарактеризувати взаємозв’язок показників чистого приведеного 

доходу і внутрішньої норми дохідності. 
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Варіант 9 

 

1. Описати, хто такий інвестор та які його функції. 

2. Розкрити сутність методу оптимізації структури капіталу. 

3. Охарактеризувати зміст інновацій. 
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Варіант 10 

 

1. Проаналізувати особливості державного регулювання інвестиційної  

діяльності в Україні. 

2. Розрахувати ефект фінансового левериджу. 

3. Визначити особливості інноваційної форми інвестицій. 
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1. Охарактеризувати особливості здійснення реальних інвестицій. 

2. Визначити основні функції інвестиційного менеджмент. 

3. Охарактеризувати основні складові інноваційного процесу. 
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1. Назвати основні методи та форми здійснення інвестиційного аналізу. 

2. Визначити основні форми відтворення реальних інвестицій. 

3. Охарактеризувати основні об’єкти інноваційних інвестицій. 
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Варіант 13 

 

1. Назвати основні коефіцієнти, які розраховуються під час проведення 

інвестиційного аналізу. 

2. Визначити, чим відрізняються між собою основне та супутнє 

інвестування. 

3. Охарактеризувати види та форми інноваційних інвестицій. 
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Варіант 14 

 

1. Описати взаємодію ринків у процесі здійснення інвестиційної 

діяльності. 

2. Охарактеризувати структуру капітальних вкладень. 

3. Назвати основні джерела фінансування інноваційних інвестицій. 
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Варіант 15 

 

1. Охарактеризувати поняття кон’юнктури інвестиційного ринку. 

2. Розкрити сутність політики управління реальними інвестиціями. 

3. Визначити специфіку здійснення фінансових інвестицій. 
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Варіант 16 

 

1. Охарактеризувати показники інвестиційної привабливості країни, її 

регіонів та окремих підприємств. 

2. Охарактеризувати основні фази та стадії циклу проекту. 

3. Охарактеризувати інвестиційні властивості цінних паперів. 
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Варіант 17 

 

1. Розкрити сутність інвестиційної стратегії. 

2. Назвати, у чому полягає економічна сутність концепції вартості 

грошей у часі. 

3. Охарактеризувати інвестиційні властивості цінних паперів. 
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1. Назвати складові, що формують стратегічний інвестиційний рівень 

підприємства. 

2. Навести приклади розрахунку теперішньої та майбутньої вартості 

ануїтету. 

3. Описати чинники, які впливають на дохідність інвестиційних 

операцій з цінними паперами. 
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1. Визначити принципи та етапи процесу розроблення інвестиційної 

стратегії підприємства. 

2. Охарактеризувати основні фази та стадії циклу проекту. 

3. Описати чинники, які впливають на дохідність інвестиційних 

операцій з цінними паперами. 
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Варіант 20 

 

1. Назвати основні параметри оцінювання результативності 

розробленої інвестиційної стратегії. 

2. Дати оцінку ефективності інвестицій без урахування та з 

урахуванням зміни вартості грошей у часі. 

3. Назвати основні складові фінансового ринку. 
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