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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
Мета виконання індивідуальної роботи студента. Індивідуальна робота
розрахована на формування практичних навичок у роботі студентів зі
спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, критичне
осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних
проблем інвестиційної діяльності.
Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Проектне фінансування»
включає підготовку рефератів, презентацію їх на заняттях (за темами). Захист
реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на практичному
занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження або
позааудиторно, під час консультацій. Науково-дослідна робота може бути
зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив доповідь на
науковій конференції за темою дослідження.
Етапи виконання індивідуальної науково-дослідної роботи:
- вибір теми;
- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою);
- вивчення літературних джерел і складання плану реферату;
- написання тексту реферату;
- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint;
- подання роботи на перевірку викладачеві;
- захист.
Структура ІНДЗ:
 вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її
положення;
 теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень,
законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;
 методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих
робіт) – вказуються і коротко характеризуються методи роботи;

 основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні
або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована
реферативна інформація та її аналіз тощо;
 висновки;
 список використаної літератури.
Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint,
кількість яких залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 10,
включаючи вступ та висновки.
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РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або
дослідницьких рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких
завдань є поглиблене вивчення проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних
заходів стосовно вдосконалення з відповідними розрахунками.
Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни “Проектне
фінансування” полягає у написанні індивідуальних письмових робіт, тематика
яких нижче наведена.
Орієнтовна тематика індивідуальних творчих завдань та презентацій
1. Теоретичні засади проектного фінансування.
2. Організація проектного фінансування.
3. Стандарти управління проектами в організації проектного фінансування.
4. Управління календарним планом проекту.
5. Управління вартістю проекту.
6. Фінансове планування (бюджетування) проекту.
7. Загальна характеристика методів оцінювання доцільності інвестиційного
проекту.
8. Оцінювання грошових потоків інвестиційного проекту.
9. Методи оцінювання ефективності інвестиційного проекту.
10.Самофінансування інвестиційних проектів.
11.Акціонування як метод фінансування інвестиційних проектів.
12.Кредитування інвестиційних проектів.
13.Лізинг та його різновиди при фінансуванні інвестиційних проектів.
14.Державне фінансування інвестиційних проектів.
15.

Пакети прикладних програм для календарно-сіткового планування.

16.

Фінансово-кредитні установи, характер їх участі в інвестуванні.

17.Венчурне фінансування.
18.Консорціумне фінансування.
19.Торговельне фінансування.

20.Державно-приватне партнерство як форма організації проектного
фінансування.
21.Фінансування проектів на умовах концесії.
22.Фінансування франчайзингових проектів.
23.Фінансування соціальних проектів.
24.Фінансування девелоперських проектів.
25.Особливості організації різних форм і видів проектного фінансування.
26.Особливості банківського проектного фінансування.
27. Проектне фінансування за участю міжнародних фінансових інституцій.
28. Особливості проектного фінансування за рахунок коштів ЄС.
29. Моніторинг реалізації проекту.
Джерела літератури до виконання ІНДЗ: законодавчі та нормативні
акти, дані Державної служби статистики України, наукові праці за темою
ІНДЗ.
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ
Оформлення ІНДЗ здійснюється у відповідності до вимог Методичних
рекомендацій до виконання рефератів на факультеті управління фінансами та
бізнесу.
Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на
практичному занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження
або позааудиторно, під час консультацій. Науково-дослідна робота може бути
зарахованою, якщо студент підготував статтю чи виголосив доповідь на
науковій конференції за темою дослідження.
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Результати ІНДЗ оцінюються викладачем згідно з чинною шкалою
оцінювання.

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студента приведені в
підрозділі 9.2 Робочої програми навчальної дисципліни.

