
РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ  
МОДУЛЬНО–РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ З 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 
 

(2019/2020 навч. рік, І семестр, I та II модульні цикли, 6.073 

Менеджмент) 
 
1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 150 год./5 кредитів; лекцій 

– 24 год./12 занять; практичних занять – 24 год./12 занять; додатковий 

семестровий контроль (іспит) – 1. Навчальним планом передбачена курсова робота 

(регламент додається). 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 

2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 

4. Семестрова атестація з дисципліни здійснюється за модульною атестацією та 

заходом додаткового семестрового контролю (ДСК). Розподіл рейтингових балів 

шкали оцінювання здійснюється наступним чином: модульні атестації – 60 балів 

(60 %); ДСК – 40 балів (40 %). 

 

5. Розподіл рейтингових балів модульної атестації за видами навчальної роботи 

(всього – R=60 балів): 

а) робота на аудиторних заняттях: лекції: 12*0,5=6 балів; 

б) робота на практичних заняттях: 12*1,5=18 балів. Контроль знань на 

практичних заняттях проводиться у формі тестування, вирішення розрахункових 

задач, вирішення групових завдань, робота в Microsoft Excel. 

в) складання комплексних письмових модульних контролів (2 модульні 

контролі) – всього 24 балів (максимально 14 балів у першому модульному циклі та 10 

балів у другому модульному циклі). 

Модульний контроль оцінюється позитивно тільки при позитивній оцінці 

теоретичної та практичної частин комплексного завдання. Перескладання 

контрольних заходів з модуля дозволяється лише у випадку відсутності на 

контрольному заході з поважної причини. 

6. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами: 

1–й модульний цикл: 8 лк. * 0,5 б./лк. + 8 пр. * 2,5 б./пр. + 14 б./м = 38 б. (max) 

min: 38*0,35 = 13,3 б. 

2–й модульний цикл: 4 лк. * 0,5 б./лк. + 4 пр. * 2,5 б./пр. + 10 б./м = 22 б. (max) 

min: 22*0,35 = 7,7 б. 

7. В кінці семестру здійснюється захід додаткового семестрового контролю 

(ДСК). Кількість рейтингових балів за ДСК складає 40 балів. 

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій 

менше 18 балів (0,3R=0,3*60=18 балів), він не допускається до заходу ДСК і йому 

призначається повторне вивчення дисципліни.  



7.1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи для студентів 

за індивідуальним графіком розподіляються наступним чином:  

а) складання письмових модульних контролів (2 модульні контролі) – всього 60 

балів (максимально 30 балів кожний модульний контроль); 

б) захід додаткового семестрового контролю (ДСК) – максимально 40 балів. 

8. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: відпрацювання 

пропущених письмових робіт поточного контролю здійснюється лише в випадку 

пропуску заняття з поважних причин (при наданні необхідних документів). 

9. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента та умови 

допуску (не допуску) студента до підсумкового контролю:  

 
9.1. Оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою 

шкалою: 

Сума балів 

(R) 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Визначення 

90 – 100 A 5    (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

82 – 89 B  

 

4    (добре) 

Вище середнього рівня з кількома 

помилками 

74 – 81 C В загальному правильна робота з певною 

кількістю помилок 

64 – 73 D  

 

3    (задовільно) 

Непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

60 – 63 E Виконання задовольняє мінімальні 

критерії 

35 – 59 FX  

2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання  

0 – 34 F Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

9.2. Від заходу підсумкового контролю звільняються студенти, які протягом навчального 

періоду виконали всі заплановані види навчальної роботи та отримали підсумкову семестрову 

оцінку за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю та заходу ДСК не менше 60 

балів – «Е» за шкалою ECTS (60 % балів). Вони отримують оцінку у відповідності до набраних 

рейтингових балів. 

Складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної 

оцінки не здійснюється. 

9.3. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами 

поточного контролю та заходом ДСК не менше 35 балів – «FX» за шкалою ECTS (35 % від загальної 

шкали оцінювання з дисципліни), студент має право на дворазову спробу отримання позитивної 

оцінки на заході підсумкового контролю (перше перескладання викладачеві, друге – комісії). 

Замість перескладання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни в 

наступному навчальному періоді. У разі незадовільного складання підсумкового семестрового 

контролю комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і він 

представляється деканатом до відрахування. 

При повторному складанні підсумкового семестрового контролю оцінювання здійснюється 

без урахування рейтингових балів модульних атестацій. 

При успішному складанні заходу підсумкового семестрового контролю студент отримує оцінку 

«задовільно» «Е» за шкалою ECTS (з визначенням рейтингового балу RD=0,6R=60), яка засвідчує 

виконання студентом мінімальних вимог.  



9.4. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами 

поточного контролю «незадовільно» «F» за шкалою ECT (менше 35 % від шкали оцінювання) 

студент не допускається до заходу підсумкового семестрового контролю. Він вважається таким, що 

має академічну заборгованість з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до 

відрахування. 

 

Викладач навчальної дисципліни   _________________ Ю.В. Галинська 

 

Завідувач кафедри управління   _________________ Г.О. Швіндіна 



РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ  
ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 
 

(2019/2020 навч. рік, Ісеместр, I та II модульні цикли, 6.073 

Менеджмент) 
 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг – 30 год. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 

2. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів. 

4. Критерії оцінки курсових робіт.  

Робота, в якій зроблено власну оцінку джерел та літератури, правильно 

розраховані задачі, запропоновано власне вирішення проблеми, викладені 

аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції може бути оцінена на “відмінно” 

(5 А).  

Робота, в якій зроблено власну оцінку джерел та літератури, правильно 

розраховані задачі, зроблені аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції, але є 

помилки в оформленні роботи може бути оцінена на “добре” (4,5 В).  

Робота, в якій правильно розраховані задачі але є незначні помилки, також є 

проблеми  з аналізом висновків та з оформленням роботи, аргументацією висновків, 

може бути оцінена на “добре” (4 С).  

Робота, є помилки при розрахунку задач та відсутній аналіз джерел та 

літератури, допущенні помилки в оформленні роботи, може бути оцінена на 

“задовільно” (3,5 D).  

Курсова робота, в якій є значні помилки у розрахунку задач, немає аналізу 

результатів  допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж оцінкою 

“задовільно” (З Е). Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки плагіату знімається з 

розгляду, а її авторові виставляється оцінка “незадовільно” (2 FХ). 

 Крім того не допускаються до захисту роботи, які не відповідають вимогам 

оформлення курсових робіт, а також роботи поданні з порушенням термінів їх 

виконання. 

 

5. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента та умови 

допуску (не допуску) студента до підсумкового контролю:  

 



9.1. Оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою 

шкалою: 

Сума балів 

(R) 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Визначення 

90 – 100 A 5    (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

82 – 89 B  

 

4    (добре) 

Вище середнього рівня з кількома 

помилками 

74 – 81 C В загальному правильна робота з певною 

кількістю помилок 

64 – 73 D  

 

3    (задовільно) 

Непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

60 – 63 E Виконання задовольняє мінімальні 

критерії 

35 – 59 FX  

2 (незадовільно) 

Можливе повторне складання  

0 – 34 F Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

9.2. Від заходу підсумкового контролю звільняються студенти, які протягом навчального 

періоду виконали всі заплановані види навчальної роботи та отримали підсумкову семестрову 

оцінку за накопиченими рейтинговими балами поточного контролю та заходу ДСК не менше 60 

балів – «Е» за шкалою ECTS (60 % балів). Вони отримують оцінку у відповідності до набраних 

рейтингових балів. 

Складання заходу підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної 

оцінки не здійснюється. 

9.3. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами 

поточного контролю та заходом ДСК не менше 35 балів – «FX» за шкалою ECTS (35 % від загальної 

шкали оцінювання з дисципліни), студент має право на дворазову спробу отримання позитивної 

оцінки на заході підсумкового контролю (перше перескладання викладачеві, друге – комісії). 

Замість перескладання комісії студент може вибрати повторне вивчення дисципліни в 

наступному навчальному періоді. У разі незадовільного складання підсумкового семестрового 

контролю комісії студент отримує оцінку «незадовільно» («F» за шкалою ECTS) і він 

представляється деканатом до відрахування. 

При повторному складанні підсумкового семестрового контролю оцінювання здійснюється 

без урахування рейтингових балів модульних атестацій. 

При успішному складанні заходу підсумкового семестрового контролю студент отримує оцінку 

«задовільно» «Е» за шкалою ECTS (з визначенням рейтингового балу RD=0,6R=60), яка засвідчує 

виконання студентом мінімальних вимог.  

9.4. При отриманні підсумкової семестрової оцінки за накопиченими рейтинговими балами 

поточного контролю «незадовільно» «F» за шкалою ECT (менше 35 % від шкали оцінювання) 

студент не допускається до заходу підсумкового семестрового контролю. Він вважається таким, що 

має академічну заборгованість з навчальної дисципліни, і представляється деканатом до 

відрахування. 

 

 

Викладач навчальної дисципліни   _________________ Ю.В. Галинська 

 

Завідувач кафедри управління   _________________ Г.О. Швіндіна 

 
 


