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1.Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності допомогти здобувачам освітнього рівня «магістр» здобути
знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методології та інструментарію
організації проектного фінансування на основі законодавства України та з
урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень, а також
сформувати практичні навички для ефективного їх застосування у сфері своєї
фахової діяльності.
2.Заплановані результати навчання – сформувати у студентів
теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою
проектного фінансування. Після вивчення дисципліни студент повинен: знати:
сутність, завдання і теоретичні засади основних видів проектного
фінансування; теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння
практикою фінансування інвестиційних проектів; характерні ознаки проектного
фінансування та складові його організації; методику оцінювання інвестиційних
проектів; етапи та напрями передінвестиційних досліджень; інструменти і
методи управління інвестиційними проектами; складові фінансового
забезпечення інвестиційних проектів; учасників ринку проектного
фінансування та їхні функції; особливості фінансування інноваційних та
венчурних проектів; характеристику і зміст фінансування інвестиційних
проектів за участю міжнародних фінансово-кредитних установ; уміти:
аналізувати інвестиційний ринок, бізнес-плани інвестиційних проектів,
портфель цінних паперів та реальних інвестиційних проектів, порядок
організації проектного фінансування; планувати оптимальну структуру
портфеля цінних паперів,механізм бюджетування інвестиційного проекту,
організацію управління проектами;
визначати об’єкти проектного
фінансування, оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних
проектів, методи і форми фінансування проектів; організовувати корпоративне
фінансування інвестиційних проектів; координувати діяльність структурних
підрозділів щодо формування портфеля цінних паперів, фінансування
інвестиційних проектів, оцінювання об’єктів бізнесу; оцінювати можливості

участі банку у фінансуванні інвестиційних проектів, фінансові інструменти,
інвестиційні проекти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників, майно
та майнові права, ризики проектного фінансування та інструменти управління
ними; розробляти бізнес-план і бюджет інвестиційного проекту, інвестиційну
політику банку.
3. Методи контролю
Екзамен
4.Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
50 балів – поточне оцінювання, 50 балів – екзамен.
Критерії оцінювання знань за підсумками поточного контролю – 50 балів:
- за систематичність, активність роботи на практичних заняттях (5 б), виконання тестових
завдань під час аудиторних занять (5 б), виконання розрахункових домашніх завдань (5
б). Загальна кількість балів за всі проведені заняття визначається як середня
арифметична величина за результатами окремого заняття в межах 15 балів;
– за виконання 2-х модульних контрольних робіт (по 10 балів) - 20 балів;
– за якісно виконане індивідуальне завдання - 15 балів (у тому числі: 10 балів - за
розрахункову частину і 5 балів - за висновки і пропозиції).
Критерії оцінювання знань на іспиті – 50 балів:
Теоретичні питання − 20 балів;
Тестові завдання − 15 балів;
Навчальне завдання − 15 балів.
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5.Хто викладає дисципліну: Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри
фінансів, банківської справи і страхування.

