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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Об’єктивна розбіжність руху матеріальних і грошових потоків у 
процесі відтворення суспільного продукту обумовлює необхідність 
інвестиційного кредиту. Потреба в інвестиційному кредиті виникає 
через різницю у величині і термінах повернення капіталу, спрямо-
ваного у виробництво у процесі інвестиційної діяльності, а також у 
зв’язку з необхідністю одночасної інвестиції великих грошових кош-
тів для розширення виробничого процесу. Поряд з цим внаслідок 
утворення тимчасово вільних капіталів та їх руху формується мож-
ливість фінансування за рахунок інвестиційного кредиту.

Мета вивчення дисципліни “Інвестиційне кредитування” — фор-
мування системи знань з теорії та практики організації інвестиційного 
кредитування в Україні. Предметом курсу є відносини, що виникають 
у процесі інвестиційного кредитування між банком і позичальником. 
Під час вивчення дисципліни розглядаються теоретичні та методоло-
гічні основи кредитних відносин, які виникають у процесі інвестицій-
ного кредитування, а також особливості банківського, державного, 
споживчого, іпотечного кредиту тощо.

Завдання студентів, які вивчають дисципліну “Інвестиційне кре-
дитування”:

• систематизувати особливості кредитних відносин, що виника-
ють у процесі інвестиційного кредитування;

• навчитися визначати сутність і цілі, загальні риси та відмінності 
таких різновидів інвестиційного кредитування, як державне, 
банківське, іпотечне, споживче;

• оволодіти методами оцінювання фінансового стану позичаль-
ника;

• набути вміння визначати ефективність інвестиційних проектів 
й оцінювати доцільність їх кредитування;

• оволодіти методами оцінювання ризикованості проекту та  під-
ходами до управління  і мінімізації ризиків;

• ознайомитися з нормативно-правовою базою реалізації інвес-
тиційного кредитування в Україні.

Місце дисципліни у навчальному плані та її логічні зв’язки з інши-
ми курсами, такими як “Банківська справа”, “Інвестування”, “Фінан-
совий ринок”, “Ринок фінансових послуг”, “Фондовий ринок” тощо 
обумовили особливості структури та змісту навчальної дисципліни.
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“ІНВЕСТИЦІЙНЕ  КРЕДИТУВАННЯ”

Змістовий модуль і. Зміст та особливості організації 
інвестиційного кредитування

Тема 1. Сутність інвестиційного кредиту
Поняття інвестиційного кредиту. Особливості реалізації кредит-

них відносин в інвестиційній сфері. Переваги кредитного методу фі-
нансування інвестиційних проектів.

Об’єкти інвестиційного кредитування. Форми інвестиційних про-
ектів (нульовий, реконструкції, розширення). Інвестиційний цикл та 
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його фази. Стадії передінвестиційної фази. Стадії інвестиційної фази. 
Моніторинг інвестиційних проектів. Експлуатаційна фаза. Поняття 
проектного циклу (формулювання проекту, розробка, експертиза, ре-
алізація проекту, оцінювання результатів). Учасники інвестиційного 
кредитування (кредитори, інвестори, замовники, страхові компанії, 
гарантійні фонди, інжиніринго-консалтингові фірми, забудовники). 
Непрямі учасники (державні органи, державні та громадські органі-
зації) та їхні завдання.

Література [1; 13–16; 18; 19; 23; 2�; 27; 28]

Тема 2. Банківське інвестиційне кредитування
Банківський кредит як основна форма інвестиційного кредиту-

вання. Завдання банків при інвестиційному кредитуванні. Загальні 
принципи кредитування. Принципи інвестиційного кредитування.  
Класифікація банківських кредитів (за формою, терміном погашен-
ня, характером забезпечення, методом надання, ступенем ризику, ха-
рактером виплати відсотків). 

Різновиди інвестиційного кредиту. Строкові кредити. Основні 
види револьверних кредитних ліній. Довгострокові проектні кредити 
(кредитування без регресу на позичальника, з частковим регресом, з 
повним регресом, кредитування на консорційних засадах). Андеррай-
тинг: особливі умови.

Об’єкти банківського інвестиційного кредитування (будівництво 
нових підприємств, технічне переозброєння та реконструкція дію-
чих, інноваційні заходи підприємств, витрати). Вимоги щодо вибору 
об’єктів кредитування. Ціна інвестиційного кредиту; фактори, що її 
зумовлюють. Нарахування відсотків за інвестиційними позичками. 
Методи розрахунку відсоткових ставок (нарахування відсотків за ме-
тодом “вартість плюс”, модель цінового лідерства).

Література [1; 13–16; 18; 19; 27; 28]

Тема 3. Організація банківського інвестиційного 
кредитування

Стадії організації кредитного процесу (розробка основних напря-
мів роботи, надання кредиту, контроль за цільовим використанням 
кредиту та його погашенням). Критерії, що впливають на вибір ме-
ханізму інвестиційного кредитування (статус кредитора, статус по-
зичальника, кількість учасників операції, валюта позички, мета та 
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призначення позички, термін кредитування, вид відсотка, спосіб по-
гашення, техніка кредитування).

 Заявка на кредитування інвестиційного проекту. Основні доку-
менти, що подаються до установи банку. Додаткові документи, залеж-
но від об’єкта кредитування. Аналіз кредитоспроможності та фінан-
сового стану позичальника. Показники, що оцінюються (прибутки, 
збитки, рентабельність, дебіторсько-кредиторська заборгованість 
тощо). Кількісні параметри, що є результатом аналізу (коефіцієнт аб-
солютної (термінової) ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності, 
коефіцієнт платоспроможності, величина оборотного капіталу, обо-
ротність запасів, оборотність дебіторської заборгованості, оборотність 
кредиторської заборгованості, коефіцієнт фінансової стабільності 
тощо). Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу грошових по-
токів та аналізу ділового ризику.

Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту.  Га-
рантія-порука. Вимоги до предмета застави. Критерії оцінки якості 
застави. Розрахунок сум погашення заборгованості за позичками 
(погашення періодичними внесками, “амортизаційне” погашення). 
Розрахунок строку користування інвестиційною позичкою (повного 
та погашення). Призначення кредитної угоди та її склад. Обмежу-
вальні умови. Контроль у процесі банківського кредитування (основ-
ний і додатковий моніторинг).

Література [5; 9; 13–16; 18–20]

Тема 4. Банківська експертиза доцільності та ефективності 
кредитування інвестиційних проектів

Експертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника. 
Послідовність оцінювання інвестиційного проекту. Предмет експер-
тизи. Види експертизи (попередня, технічна, юридична, економічна).

Етапи банківської експертизи інвестиційного проекту (поперед-
ній і поглиблений аналіз). Завдання відділу експертизи інвестицій. 
Мета та критерії оцінювання діяльності замовника при попередньо-
му розгляді. Схема попереднього оцінювання та прийняття рішення. 
Завдання поглибленої експертизи інвестиційного проекту.

Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту як основа 
експертизи. Методика UNIDO. Принципи оцінювання ефективності 
інвестицій. Утворення інформаційного масиву. Завдання кредитного 
відділу. Критерії оцінки інвестиційних проектів. 
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Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних 
проектів (метод чистої теперішньої вартості (NPV), метод середньо-
зваженої вартості капіталу (WACC), індекс рентабельності інвес-
тицій (PI), метод визначення внутрішньої норми дохідності (IRR), 
визначення періоду окупності). Оцінювання інвестиційного проекту 
в умовах невизначеності (вплив інфляції, аналіз чутливості реагуван-
ня, аналіз беззбитковості, аналіз еквівалента певності).

Література [13; 16; 2�; 27; 29]

Змістовий модуль іі. Характеристика форм інвестиційного 
кредиту

Тема 5. Державне інвестиційне кредитування
Зміст і характеристика державного інвестиційного кредитування. 

Об’єкти державного інвестиційного кредитування. Ресурси, за раху-
нок яких здійснюється державне кредитування. Нормативно-право-
ва база фінансування за рахунок державних централізованих капі-
тальних вкладень. Порядок формування Переліків будов та об’єктів 
виробничого призначення у складі Державної програми. Розподіл 
капітальних вкладень у невиробничих галузях. Фінансування ви-
трат на придбання обладнання. Порядок відкриття та оформлення 
кредитування державних капітальних вкладень. Перелік необхідних 
документів. Порядок погашення кредиту. Контроль за цільовим ви-
користанням і дотриманням термінів.

Сутність податкового інвестиційного кредитування, його цільове 
призначення. Переваги податкового інвестиційного кредитування. 
Споживачі інвестиційного податкового кредиту. Умови надання та 
контроль. Порядок отримання. Методика визначення загальних об-
сягів кредиту для конкретного підприємства.

Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб. Суб’єкти 
кредитування. Умови кредитування. Кредитування будівництва. По-
рядок обчислення суми кредиту. Диференціація ставок на обслуго-
вування кредиту. Порядок оформлення та видачі кредиту. Порядок 
погашення кредиту. Умови переходу прав власності на збудоване (ре-
конструйоване) за рахунок кредиту житло та господарські приміщен-
ня.

Література [9; 12; 16; 18–20]
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Тема 6. Споживче інвестиційне кредитування
Сутність споживчого інвестиційного кредиту. Об’єкти кредиту-

вання (будівництво, купівля, реконструкція чи капітальний ремонт). 
Принципи надання споживчого кредиту. Страхування об’єктів креди-
тування. Перелік документів, необхідних для оформлення кредитної 
угоди. Оцінювання заявки на отримання споживчого кредиту. Фак-
тори, які визначають його якість (кредитний скоринг). Відсоткові 
ставки та інші умови споживчих кредитів.

Література [11; 13–16; 18–20]

Тема 7. Інвестиційне кредитування під заставу нерухомості 
(іпотечне кредитування)

Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування: цільове 
призначення, сфера застосування, особливість об’єкта. Економічна 
передумова існування іпотечного кредитування. Ознаки інвестицій-
ного іпотечного кредитування. Особливості кредитування під заста-
ву нерухомості. Іпотечні банки та їх  функції.

 Принципи оцінювання заявок на отримання іпотечного кредиту. 
Вартість об’єкта нерухомості (обґрунтована ринкова, інвестиційна, 
внутрішня, ліквідаційна, балансова, відновлена). Принципи оціню-
вання об’єктів нерухомості (принципи вигоди, заміщення, очіку-
вання; принцип оцінки залишкової продуктивності землі; принци-
пи попиту та пропозиції, зміни вартості тощо). Методи оцінювання 
об’єктів нерухомості (дохідний підхід, порівняльний, витратний 
майновий підхід). Метод валової ренти. Метод прямої капіталізації. 
Метод відшкодування інвестованого капіталу. Використання фінан-
сового ліверіджу та методу інвестиційної групи при іпотечному ін-
вестуванні. Іпотечно-інвестиційний аналіз як метод оцінювання вар-
тості об’єкта.

 Особливості оцінки землі (несільськогосподарської та орної) 
при іпотечному кредитуванні. Інформаційна база. Методи експерт-
ної грошової оцінки (капіталізації чистого доходу, грошової оцінки 
земель, зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок, ураху-
вання витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна на земель-
ній ділянці). Фактори, що впливають на вартість земельної ділянки. 
Послідовність експертної грошової оцінки землі.

Література [2; 8; 10; 16; 18–20]



9

Тема 8. Лізинг
Лізинг як симбіоз кредиту та оренди. Відмінність лізингу від ін-

ших форм бізнесу. Ознаки лізингу. Зміст лізингових операцій. Фак-
тори розвитку лізингових операцій. Міжнародний досвід лізингових 
операцій.

Об’єкти лізингу (рухоме, нерухоме майно). Учасники лізингового 
ринку (прямі — виробник, лізингоотримувач, лізингодавець; непря-
мі — страхові компанії, інвестиційні фонди та компанії, консалтингові 
фірми). Критерії класифікації видів лізингу. Види лізингу: за термі-
ном дії оренди (рентинг, гайринг, довгостроковий); за типом майна 
(рухоме, нерухоме); за умовами амортизації майна (фінансовий, 
оперативний); за формою надання оренди (звичайний, зворотний, 
розподільний, лізинг постачальника); за суттю експортно-імпортних 
операцій (експортний, імпортний, транзитний); за відношенням до 
пільг (з використанням пільг з оподаткування, без пільг), за обсягом 
обслуговування об’єкта (чистий, з повним набором послуг, з част- 
ковим набором послуг).

Етапи організації опосередкованого лізингу (підготовча робота, 
договірне закріплення лізингової операції,  користування об’єктом лі-
зингу). Обґрунтування лізингової угоди. Визначення розміру лізин-
гового платежу. Складові структури лізингового платежу. Порядок 
складання графіка лізингових платежів. Види лізингових платежів 
(за періодичністю, за способом виплат). Чинники, що впливають на 
вибір способу платежу. Форми розрахунків між суб’єктами лізингу 
(грошова, компенсаційна, змішана). Лізингові контракти: призначен-
ня, види, склад. Специфіка обліку лізингового майна. Ризики лізин-
гових операцій.

Регулювання лізингових операцій в Україні, основні тенденції та 
проблеми.

Література [3; 16; 27]

Тема 9. Міжнародний інвестиційний кредит
Міжнародний інвестиційний кредит і його роль у розвитку еконо-

міки України. Джерела залучення Україною іноземних коштів. Іно-
земний інвестиційний кредит, його позитивна і негативна роль. Фор-
ми іноземних кредитів. Порядок залучення іноземних інвестиційних 
кредитів під гарантії уряду України. 
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Кредитні лінії для розвитку бізнесу. Структура Світового банку. 
Джерела та умови отримання позик ЄБРР: напрями діяльності в 
Україні. Критерії відбору банків-учасників. Вимоги до фінансового 
стану і результатів операційної діяльності позичальника. Кредит-
ний аналіз позичальника. Вимоги ЄБРР до малих і середніх підпри-
ємств. Вимоги до субкредитів. Програма позик малому бізнесу фонду 
“Євразія”. Програма інвестування ОПІК. Фонд малих кредитів. Фонд 
підтримки підприємств у нових західних незалежних державах.

Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик. Способи 
їх використання. Проблема зовнішнього державного боргу та шляхи 
її подолання.

Література [9; 12; 23–25]

Тема 10. Управління ризиками при інвестиційному 
кредитуванні

Поняття ризику. Види проектних ризиків (затримка введен-
ня проекту в експлуатацію; виробничий ризик; ризик, пов’язаний з 
управлінням; збутові; фінансові; політичні; форс-мажорні ризики). 
Заходи захисту. Процедура визначення та оцінювання проектних 
ризиків. Визначення ризику. Формалізований опис невизначеності 
проектного інвестування. Розрахунок показників ризику вкладення 
інвестицій (середньоквадратичного відхилення, розрахунок ставки 
доходу від проекту). Оцінка проектів за допомогою методів аналізу 
ризику інвестицій (аналіз чутливості реагування, метод сценаріїв, 
моделювання).

Визначення кредитних ризиків. Причини, що призводять до їх 
виникнення. Модель управління кредитними ризиками. Оцінка 
кредитних ризиків (критерії: репутація, можливості, капітал, умови, 
застава). Оцінка фінансової інформації. Захист від втрат у разі не-
виконання зобов’язань (забезпечення кредиту; характеристика закла-
дених активів). Аналіз якості кредиту (рейтинг якості за номерною 
системою, системою балів, за аналізом фінансової звітності). Система 
спостереження за кредитами. Стратегія “порятунку кредиту”.

Управління відсотковими ризиками. Фактори, що обумовлюють 
відсоткові ризики. Розрив між активами та пасивами — “геп”. Страте-
гія управління “гепом”.
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Заходи зниження ризиків (розподіл ризику між учасниками про-
екту, заставні операції та гарантування, страхування, лімітування, 
екаунтинг тощо).

Література [9; 16; 18–20; 22; 26; 27; 29]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Перевірка рівня засвоєння знань з курсу “Інвестиційне кредиту-
вання” здійснюється за допомогою контрольної роботи.

Номер теми контрольної роботи студенти вибирають за першою 
літерою прізвища.

Перша літера прізвища студента Номер теми контрольної роботи

А, Б
В, Г,
Д, Е
Є, Ж
З, І,
Ї, Й
К, Л

 М, Н
 О, П
Р, С
Т, У
Ф, Х
Ц, Ч

 Ш, Щ
 Ю, Я

1, 16
2, 17
3, 18
�, 19
5, 20
6, 21
7, 22
8, 23
9, 2�

10, 25
11, 26
12, 27
13, 28
1�, 29
15, 30

Контрольна робота повинна бути оформлена згідно з вимогами 
і мати таку структуру: план, вступ, структурована основна частина, 
висновки, список літератури. Обсяг роботи — до 15 сторінок друко-
ваного тексту (інтервал 1,5, кегль 12).

 У роботі мають бути відображені основні поняття та взаємозв’язок 
між ними. Під час написання контрольної роботи потрібно опрацю-
вати законодавчу та нормативну базу. При оцінюванні роботи врахо-
вується повнота розкриття теми. 

Другу частину роботи становить практичне завдання. Номер 
варіанта вибирається відповідно до останньої цифри номера заліко-
вої книжки. Парний номер — варіант 1, непарний — варіант 2.
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Завдання для практичної роботи

Варіант 1
До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту 

на суму 2000 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство 
пропонує такі матеріальні та фінансові активи:

• будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 
1800 тис. грн;

• технологічне обладнання — 900 тис. грн;
• ОВДП 9-місячні на суму 250 тис. грн.

 1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержан-
ня кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 15 %; 
норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на 
обладнання — 20 % на рік?

 2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кре-
дит видається однією сумою і погашається щоквартально рівни-
ми частинами.

Варіант 2
До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту 

на суму 1500 тис. грн терміном на 3 роки. Як заставу підприємство 
пропонує такі матеріальні та фінансові активи:

• будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом — 
900 тис. грн;

• технологічне обладнання — 1500 тис. грн;
• пакет акцій — 150 тис. грн.

 1. Які форми застави прийме банк і чи вистачить їх для одержан-
ня кредиту, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 18 %; 
норма амортизації на будівлю — 10% на рік; норма амортизації на 
обладнання — 20 % на рік?

 2. Складіть графік виплати боргу та погашення відсотків, якщо кре-
дит видається однією сумою і погашається щоквартально рівни-
ми частинами.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Сутність інвестиційного кредитування. Об’єкти та суб’єкти інвес-
тиційного кредитування.

 2. Фази інвестиційного циклу.
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 3. Види банківського інвестиційного кредиту.
 �. Стадії організації кредитного процесу.
 5. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту.
 6. Банківська експертиза документів обґрунтування інвестицій по-

зичальника.
 7. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: 

мета та основні показники.
 8. Механізм інвестиційного кредитування. Критерії, що його визна-

чають.
 9. Організація контролю у процесі банківського інвестиційного кре-

дитування. Основний і додатковий моніторинг.
 10. Критерії та показники, за якими визначається ефективність ін-

вестиційних проектів.
 11. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних 

проектів.
 12. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування.
 13. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні.
 1�. Методи оцінювання об’єктів нерухомості при іпотечному креди-

туванні.
 15. Принципи оцінювання об’єктів нерухомості при іпотечному кре-

дитуванні.
 16. Сутність споживчого інвестиційного кредитування. Суб’єкти та 

об’єкти.
 17. Визначення якості споживчого інвестиційного кредитування.
 18. Поняття лізингу. Зміст лізингових операцій. Види та форми лі-

зингу.
 19. Визначення розміру лізингових платежів. Графік лізингових пла-

тежів.
 20. Міжнародний інвестиційний кредит, його характеристика та 

види.
 21. Проектні ризики і методи їх зменшення.
 22. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначе-

ності.
 23. Зміст і характеристика державного інвестиційного кредитуван-

ня.
 2�. Податкове інвестиційне кредитування.
 25. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб.
 26. Причини кредитних ризиків. Модель управління кредитними ри-

зиками.
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 27. Управління відсотковими ризиками.
 28. Ціна інвестиційного кредиту, фактори, що її обумовлюють.
 29. Кредитна угода: призначення, склад і порядок складання.
 30. Інвестиційне кредитування в Україні МБРР. Цілі та умови.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність інвестиційного кредиту, його мета.
 2. Переваги кредитного методу фінансування інвестиційних проек-

тів.
 3. Вплив фінансового важеля на рентабельність власного капіталу.
 �. Об’єкти інвестиційного кредитування.
 5. Учасники інвестиційного кредитування та їх функції.
 6. Особливості реалізації кредитних відносин в інвестиційній 

сфері.
 7. Визначення інвестиційного проекту та його форм.
 8. Схарактеризуйте фази інвестиційного циклу.
 9. Роль банківського інвестиційного кредитування. Завдання бан-

ків.
 10. Принципи банківського інвестиційного кредитування.
 11. Види банківського інвестиційного кредиту.
 12. Строкові кредити.
 13. Револьверна кредитна лінія: схарактеризуйте основні види.
 1�. Довгострокові проектні кредити: їх сутність і види за методом на-

дання.
 15. Зміст кредитування на консорційних засадах.
 16. Ознаки банківського андеррайтингу.
 17. Об’єкти банківського інвестиційного кредитування, критерії їх 

вибору.
 18. Стадії організації кредитного процесу.
 19. Умови кредитування будівництва нових підприємств.
 20. Умови кредитування технічного переозброєння, реконструкції чи 

розширення діючих підприємств.
 21. Умови кредитування інноваційних заходів підприємств.
 22. Витрати як об’єкт кредитування.
 23. Ціна інвестиційного кредиту. Фактори, що впливають на рівень 

відсотків за банківськими інвестиційними позичками.
 2�. Модель нарахування відсотків за методом “вартість плюс”.
 25. Нарахування відсотків за моделлю цінового лідерства.
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 26. Стадії організації процесу банківського інвестиційного кредиту-
вання.

 27. Механізм інвестиційного кредитування, критерії вибору.
 28. Перелік документів, що є обов’язковими для отримання інвести-

ційного кредиту.
 29. Аналіз кредитоспроможності та фінансового стану позичальника: 

мета та основні показники.
 30. Кількісні параметри, що характеризують господарську діяльність 

позичальника.
 31. Оцінювання кредитоспроможності позичальника на основі аналі-

зу грошових потоків.
 32. Оцінювання кредитоспроможності позичальника на основі аналі-

зу ділового ризику.
 33. Форми  забезпечення  банківського інвестиційного кредиту.
 3�. Забезпечення кредиту через заставу: вимоги до предмета застави 

та  оцінка його якості.
 35. Особливості використання цінних паперів як застави.
 36. Способи розрахунку погашення заборгованості за інвестиційни-

ми позиками.
 37. Розрахунок строку погашення кредиту та його повного строку.
 38. Призначення кредитної угоди, вимоги до її змісту. Обмежувальні 

умови.
 39. Організація контролю у процесі банківського інвестиційного кре-

дитування. Основний і додатковий моніторинг.
 �0. Предмет експертизи. Види експертиз документів обґрунтування 

інвестицій, їх характеристика.
 �1. Мета та критерії оцінювання діяльності замовника при поперед-

ньому аналізі інвестиційного проекту.
 �2. Завдання поглибленої експертизи інвестиційного проекту.
 �3. Методика UNIDO як основа фінансово-економічної оцінки ін-

вестиційного проекту. 
 ��. Основні критерії та показники, за якими визначається ефектив-

ність інвестиційних проектів. 
 �5. Методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах невизначе-

ності.
 �6. Методи розрахунку показників ефективності реальних інвести-

ційних проектів.
 �7. Сутність державного інвестиційного кредитування.
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 �8. Порядок відкриття та оформлення кредитування державних ка-
пітальних вкладень.

 �9. Умови отримання податкового інвестиційного кредиту.
 50. Зміст споживчого інвестиційного кредитування.
 51. Схарактеризуйте суб’єкти та об’єкти споживчого інвестиційного 

кредитування.
 52. Фактори визначення якості споживчого інвестиційного кредиту.
 53. Зміст державного інвестиційного кредитування фізичних осіб.
 5�. Ознаки інвестиційного іпотечного кредиту.
 55. Види вартості, що використовуються при оцінюванні об’єкта не-

рухомості.
 56. Принципи оцінювання об’єктів нерухомості.
 57. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування.
 58. Методи оцінювання об’єктів нерухомості, які застосовуються при 

іпотечному кредитуванні.
 59. Використання  фінансового ліверіджу при іпотечному кредиту-

ванні.
 60. Іпотечно-інвестиційний аналіз як метод оцінювання нерухо-

мості.
 61. Фактори, що впливають на вартість земельної ділянки.
 62. Особливості оцінки землі при іпотечному кредитуванні.
 63. Визначення вартості нерухомості при іпотечно-інвестиційному 

аналізі.
 6�. Поняття лізингу. Зміст лізингових операцій.
 65. Міжнародний досвід лізингових операцій.
 66. Учасники лізингових операцій.
 67. Види та форми лізингу.
 68. Види та структура лізингових платежів.
 69. Зміст та особливості складання лізингових контрактів.
 70. Об’єкти лізингу.
 71. Лізингові платежі: форми, структура та розрахунок.
 72. Ризики лізингових операцій.
 73. Облік лізингового майна.
 7�. Український досвід лізингових операцій: тенденції, проблеми.
 75. Міжнародний інвестиційний кредит, його роль.
 76. Основні джерела залучення Україною іноземних позичкових 

коштів.
 77. Особливості системи залучення зовнішніх кредитів під гарантії 

Кабінету Міністрів.
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 78. Особливості інвестиційного кредитування Міжнародним банком 
реконструкцій та розвитку.

 79. Основні напрями діяльності та об’єкти інвестиційного кредиту-
вання ЄБРР в Україні.

 80. Критерії відбору банків для участі в обслуговуванні кредитної 
лінії ЄБРР.

 81. Критерії відбору малих і середніх підприємств для отримання 
кредиту по лінії ЄБРР.

 82. Проблема зовнішнього державного боргу та шляхи її подолання.
 83. Способи використання залучених іноземних інвестиційних ре-

сурсів.
 8�. Проектний ризик. Ознаки класифікації.
 85. Процедура вивчення та оцінки проектних ризиків.
 86. Визначення кредитного ризику. Причини його виникнення.
 87. Процедура управління кредитними ризиками.
 88. Джерела фінансової інформації для оцінювання кредитних ризи-

ків.
 89. Фактори, що зумовлюють відсоткові ризики. Управління відсот-

ковими ризиками.
 90. Заходи зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні.
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