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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

«Проектне фінансування» для спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

 Місце в структурно-логічній схемі: Пререквізити – «Публічні фінанси», 

«Основи оподаткування бізнесу», «Міжнародні фінанси», «Інвестування», 

«Цифрові фінанси» 

1. Мова викладання – українська  

2. Статус дисципліни: вибіркова (професійне спрямування) для 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

3. Курс – 2.  Семестр – 2 

4.  Кількість кредитів за ЄКТС - 5 . Кількість модулів - 2 

5.  Денна форма навчання: 

Кількість годин: 150 – загальна кількість: 2 семестр - 150 

- лекції: лекції – 20 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр - 40 

- самостійна робота: 90. 

- вид підсумкового контролю: 2 семестр - ПМК. 
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Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана 

навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

 

Мета дисципліни «Проектне фінансування» полягає у 

формуванні знань з теорії та практики організації проектного 

фінансування в Україні, які є необхідними для підготовки 

конкурентоспроможних фахівців з фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб надати 

студентам знання щодо: сутності та організації проектного 

фінансування, передінвестиційні дослідження проектів, заходи та 

інструменти управління ризиками проектного фінансування, 

управління реалізацією інвестиційних проектів, фінансове 

забезпечення інвестиційних проектів, методи проектного 

фінансування та участь фінансових установ, оцінювання майна 

суб’єктів проектного фінансування та фінансування інноваційних 

проектів. 

  
 

Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана 

навчальна дисципліна для молодшого бакалавра спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

№ 

з/п 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти студент 

1 Загальні компетентності 

 ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності) 

2 Спеціальні компетентності 

 СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 
оцінювати сучасні економічні явища. 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 
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суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансовий 
ринок, банківська система та страхування) 

СК04. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання 
фінансового ринку. 

СК07. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати 

відповідальність за них. 

 

Таблиця 3. Перелік програмних результатів навчання, які 

забезпечує дана навчальна дисципліна для молодшого бакалавра 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

Програмні результати навчання 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 

бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, 
фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи 

та страхування. 

ПР06. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  
ПР08. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 
методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем. 

ПР10. Використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПР16. Демонструвати базові навички креативного та критичного 
мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПР 17. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань. 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Теоретичні основи проектного фінансування 
 

Тема 1. Теоретичні засади проектного фінансування 

 
Поняття та сутність проектного фінансування. Основні ознаки проектного 

фінансування. Схеми проектного фінансування. Джерела проектного 
фінансування. Переваги й недоліки внутрішніх і зовнішніх джерел. Проектне 
фінансування з паралельним фінансуванням. Проектне фінансування з 
послідовним фінансуванням. Світовий досвід розвитку проектного 
фінансування. Розвиток проектного фінансування в Україні. Стан проектного 
фінансування в Україні. Перспективи розвитку проектного фінансування в 
Україні. Внутрішні інвестиційні джерела Української економіки. Зовнішні 
інвестиційні джерела Української економіки. Проектне фінансування і 
сектор економічної інфраструктури. Концесія як форма господарювання. 
Учасники концесійних інвестиційних проектів.  Концесійні інвестиційні 
проекти і їх державна підтримка. 

 
Тема 2. Організація проектного фінансування 

 
Зміст і складові системи проектного фінансування. Етапи проектного 

фінансування. Фінансові плани і схеми фінансування інвестиційних проектів. 
Суб’єкти проектного фінансування. Порядок розроблення проектно-
кошторисної документації. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних 
проектів як основний результат передінвестиційних досліджень. Експертиза 
проектів. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними 
установами. Аналіз реальності вартості проекту і графіка його фінансування, 
обґрунтованість прогнозу експлуатаційних витрат і доходів за проектом та 
економічною прийнятністю проекту. 
  

Тема 3. Передінвестиційні дослідження проектів 
 

Поняття  інвестиційного проекту та його сутність. Класифікація проектів.  
Основні учасники інвестиційних проектів. Життєвий цикл інвестиційного 
проекту, його фази та основні етапи його реалізації. Порядок розроблення 
проектно-кошторисної документації. Попереднє техніко-економічне 
обґрунтування інвестиційного проекту. Техніко-економічне обґрунтування 
інвестиційного проекту. Передінвестиційні дослідження витрат на підготовку 
інвестиційного проекту. Стратегія підготовки та оцінка інвестиційного 
проекту. Альтернативні варіанти стратегії маркетингу. Інвестиційний 
меморандум. 

 
Тема 4. Заходи та інструменти управління ризиками проектного 

фінансування 
Сутність проектних ризиків та системи класифікації проектних ризиків. 

Поняття кількісного та якісного аналізу ризиків. Роль методу точки 
беззбитковості та аналізу чутливості проекту в процесі кількісної оцінки 
ризиків. Сутність методу аналізу сценаріїв та методу Монте-Карло як методів 
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кількісної оцінки ризиків. Поняття комерційної ефективності інвестиційного 
проекту та принципи проведення оцінки комерційної ефективності. Оцінка та 
управління проектними ризиками.  Специфіка управління кредиторами 
(банками) проектними ризиками. Основні інструменти та методи, які 
використовують банки в управлінні ризиками проектного фінансування. 
Управління банками кредитними ризиками у схемах проектного 
фінансування 

 
Тема 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів 

 
Сутність проектного управління та поняття структури управління 

проектом. Основні види організаційних структур управління проектами. 
Основні задачі, розв’язання яких має забезпечити фінансування проекту. 
Забезпечення проектів матеріально-технічними ресурсами. Моніторинг 
упровадження інвестиційних проектів. Проблеми оцінки ефективності 
інвестиційних проектів. Поняття та склад грошового потоку. Методи оцінки 
ефективності інвестиційних проектів. Методи оцінки ефективності 
інвестицій, основані на дисконтуванні. Прості методи оцінки ефективності 
інвестицій. Методи оцінки конкуруючих інвестиційних проектів. Способи 
урахування відмінностей у термінах життя інвестиційних проектів.  

 
Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів 

 
Стратегія формування інвестиційних ресурсів. Прогнозування потреби в 

загальному обсязі інвестиційних ресурсів. Структура і характеристика 
джерел фінансування інвестиційного проекту. Власні фінансові ресурси. 
Позикові фінансові ресурси. Залучені фінансові ресурси. Визначення 
необхідного обсягу фінансових коштів для реального інвестування; 
необхідного обсягу інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових 
інвестицій; обсягу необхідних інвестиційних ресурсів. Оцінка вартості 
інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних 
ресурсів. Визначення потреби у фінансових ресурсах інвестування. 

 
Тема 7. Методи проектного фінансування 

 
Самофінансування інвестиційних проектів. Інвестиційне кредитування. 

Аукціон як метод фінансування інвестиційних проектів. Кредитування 
інвестиційних проектів. Банківський інвестиційний кредит. Лізинг як 
механізм фінансування інвестиційних проектів. Переваги та особливості 
лізингу порівняно з іншими джерелами фінансування. Методологія  
обґрунтування лізингових платежів. Державне фінансування інвестиційних 
проектів. 

 
Модуль 2.  Організація процесу проектного фінансування 

 
Тема 8. Участь фінансових установ у проектному фінансуванні 

 
Фінансові установи як учасники проектного фінансування. Роль комерційних 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94501#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94501#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94501#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94501#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94501#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94513#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94513#q5
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банків у проектному фінансуванні. Процес банківського інвестиційного 
кредитування. Консорціумне фінансування інвестиційних проектів. 

Особливості реалізації концесійних проектів. Особливості лізингового 

бізнесу для банку. Реалізація інвестиційних проектів промислово-

фінансовими угрупуваннями. 
 

Тема 9. Оцінювання майна суб’єктів проектного фінансування 
 
Стандарти оцінки бізнесу в Україні. Організація процесу оцінки вартості 

майна та майнових прав підприємств. Методи оцінки вартості майна 
підприємств - учасників проектного фінансування. Аналіз фінансового стану 
підприємства як основа оцінки його бізнесу. 

 
Тема 10. Фінансування інноваційних проектів 

 
Сутність інновацій та інноваційного процесу. Сутність та роль планування 

в процесі впровадження інвестиційних проектів. Фактори, що впливають на 
структуру планів, використовуваних на різних стадіях планування проекту. 
Види планів, що виділяються на рівні управління проектом у загальному 
випадку. Основні етапи фінансування проекту. Класифікація засобів 
фінансування проекту. Основні джерела фінансування проекту. Інноваційний 
проект та його основні складові. Обґрунтування доцільності фінансування 
інноваційних проектів. Особливості фінансування інноваційних проектів за 
участю венчурного капіталу. Роль банків у фінансовому забезпеченні 
інноваційних проектів. Фінансово-кредитні важелі симулювання залучення 
капіталу в інноваційну сферу. 

 
Тема 11. Фінансування проектів за участю іноземного капіталу 

 
Проекти під егідою міжнародних фінансових організацій. Роль 

міжнародних фінансових інститутів у проектному фінансуванні. Проекти із 
залученням іноземних інвестицій. Характеристика інститутів, що входять до 
складу Світового банку. Діяльність інститутів, що входять в групу СБ і ЄБРР, 
та їх роль у проектному фінансуванні. Проекти у вільних економічних та 
офшорних зонах. 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=75441#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=75441#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=75441#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=75441#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=75441#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=75441#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94516#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94517#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94517#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94517#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94517#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94517#q3


 10 
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Проектне фінансування» 

 
Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для студенів денної форми 

навчання 
 

Назва теми (лекції) та 

питання до теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми та питання 

заняття 

Обсяг 

годин 

Завдання самостійної роботи в 

розрізі тем 

Обсяг 

годин 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 «Теоретичні основи проектного фінансування»  

Тема 1 «Теоретичні засади 

проектного фінансування» 

 Тема 1 «Теоретичні засади 

проектного фінансування» 

 Тема 1 «Теоретичні засади 

проектного фінансування» 

 

Лекція 1 «Теоретичні засади 

проектного фінансування» 

1. Зміст та характеристика 

проектного фінансування 

2. Види проектного 

фінансування 
3. Світовий досвід розвитку 

проектного фінансування 

4. Передумови розвитку 

проектного фінансування в 

Україні 

2 

Практичне заняття 1  

1. Зміст та характеристика 

проектного фінансування 

2. Види проектного 

фінансування 
Практичне заняття 2  

3. Світовий досвід 

розвитку проектного 

фінансування 

4. Передумови розвитку 

проектного фінансування в 
Україні 

2 

 

 

 

 

2 
 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Проектне 

фінансування як сучасний метод 
організації інвестицій у реальному 

секторі економіки. Зарубіжний 

досвід проектного фінансування.  

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

 

 

 

 

 

8 

Тема 2 «Організація 

проектного фінансування» 
 Тема 2 «Організація 

проектного фінансування» 
 Тема 2 «Організація проектного 

фінансування» 
 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94496#q4
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Лекція 2 «Організація 

проектного фінансування» 

1. Зміст та складові системи 

проектного фінансування. 
2. Схеми фінансування 

інвестиційних проектів. 

3. Суб’єкти проектного 

фінансування. 

4. Порядок розроблення 

інвесторської проектно-

кошторисної документації 

5. Критерії відбору 

інвестиційних проектів 

фінансово-кредитними 

установами 

 

2 

Практичне заняття 3  

1. Зміст та складові 

системи проектного 

фінансування. 

2. Схеми фінансування 

інвестиційних проектів. 

3. Суб’єкти проектного 
фінансування. 

Практичне заняття 4  

4. Порядок розроблення 

інвесторської проектно-

кошторисної документації 

5. Критерії відбору 

інвестиційних проектів 

фінансово-кредитними 

установами 

6. Правове регулювання 

договірних відносин щодо 

проектного фінансування 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 
 
 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 
доповіді за темами: Інвестиційний 

меморандум: сутність та 

особливості. Роль інвестиційних 

проектів в розвитку економіки 

України.  

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою «» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тема 3. Передінвестиційні 

дослідження проектів. 

 Тема 3. Передінвестиційні 

дослідження проектів. 

 Тема 3. Передінвестиційні 

дослідження проектів. 
 

1. Характеристика 
інвестиційних проектів. 

Класифікація ІП. 

2. Середовище проекту. 

3. Життєвий цикл 

інвестиційного проекту, 

його стадії, фази та етапи. 

 
 
 
 
 
 

2 

Практичне заняття 5  

1. Характеристика 

інвестиційних проектів. 

Класифікація ІП. 
2. Середовище проекту. 

3. Життєвий цикл 

інвестиційного проекту, 

 
 
2 
 
 
 
 

 

1. Опрацювати матеріал лекції та 
питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Моделі 

життєвого циклу організації. 

Попередня оцінка інвестиційного 

 

 
 

 

 

8 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94497#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q3
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4. Техніко-економічне 

обґрунтування 

інвестиційних проектів 

5. Бюджетування 
інвестиційних проектів. 

6. Методи оцінки 

інвестиційних рішень. 
 

його стадії, фази та етапи. 
Практичне заняття 6 

4. Техніко-економічне 

обґрунтування 

інвестиційних проектів 

5. Бюджетування 

інвестиційних проектів. 
6. Методи оцінки 

інвестиційних рішень. 

 
 
 
 
 

2 

проекту.  

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

Тема 4. Заходи та 

інструменти управління 

ризиками проектного 

фінансування. 

 Тема 4. Заходи та 

інструменти управління 

ризиками проектного 

фінансування. 

 Тема 4. Заходи та інструменти 

управління ризиками проектного 

фінансування. 

 

1. Оцінка та управління 

проектними ризиками. 

2. Специфіка управління 

кредиторами (банками) 

проектними ризиками. 

3. Основні інструменти та 

методи, які використовують 
банки в управлінні ризиками 

проектного фінансування. 

4. Управління банками 

кредитними ризиками у 

схемах проектного 

фінансування 

2 Практичне заняття 7 

1. Оцінка та управління 

проектними ризиками. 

2. Специфіка управління 

кредиторами (банками) 

проектними ризиками. 
Практичне заняття 8  

3. Основні інструменти та 

методи, які 

використовують банки в 

управлінні ризиками 

проектного фінансування. 
4. Управління банками 

кредитними ризиками у 

схемах проектного 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
2 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Способи 

зниження ризиків інвестиційних 

проектів. Сучасні інструменти 
запобігання ризикам інвестиційних 

проектів.  

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

8 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q5
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94498#q6
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q1
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q2
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94499#q4
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фінансування 

Тема 5. Управління 

реалізацією інвестиційних 

проектів 

 Тема 5. Управління 

реалізацією інвестиційних 

проектів 

 Тема 5. Управління реалізацією 

інвестиційних проектів 
 

1. Зміст управління 

проектами. 

2. Організаційні структури 

управління проектами. 

3. Забезпечення проектів 

матеріально-технічними 

ресурсами. 

4. Моніторинг 

упровадження 

інвестиційних проектів. 

2 Практичне заняття 9  

1. Зміст управління 

проектами. 

2. Організаційні структури 

управління проектами. 

3. Забезпечення проектів 

матеріально-технічними 

ресурсами. 

4. Моніторинг 

упровадження 

інвестиційних проектів. 

 

 

 

 

 

2 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Особливості 

організаційних структур 

управління інвестиційними 

проектами. Ресурсне забезпечення 

інвестиційного проекту.  

3. У дистанційному курсі пройти 
тестування за темою 

8 

Тема 6. Фінансове 

забезпечення інвестиційних 

проектів 

 Тема 6. Фінансове 

забезпечення 

інвестиційних проектів 

 Тема 6. Фінансове забезпечення 

інвестиційних проектів 
 

1. Розроблення стратегії 

формування інвестиційних 

ресурсів. 

2. Характеристика та 

порядок формування 

інвестиційних ресурсів на 

підприємстві. 

3. Оцінка вартості 

інвестиційних ресурсів. 

 

 

 

2 

Практичне заняття 10 

1. Розроблення стратегії 

формування інвестиційних 

ресурсів. 

2. Характеристика та 

порядок формування 

інвестиційних ресурсів на 

підприємстві. 

3. Оцінка вартості 

інвестиційних ресурсів. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Інвестиційна 

привабливість України для 

іноземного інвестора. Національні 

інвестиційні ресурси.  

3. У дистанційному курсі пройти 

8 
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4. Методи оптимізації 

структури джерел 

інвестиційних ресурсів. 

5. Визначення потреби у 
фінансових ресурсах 

інвестування. 

Практичне заняття 11  

4. Методи оптимізації 

структури джерел 

інвестиційних ресурсів. 

5. Визначення потреби у 

фінансових ресурсах 

інвестування. 

 

 

 

2 

тестування за темою 

Тема 7. Методи проектного 
фінансування 

 Тема 7. Методи 
проектного фінансування 

 Тема 7. Методи проектного 
фінансування 

 

1. Самофінансування 

інвестиційних проектів. 

2. Аукціон як метод 

фінансування інвестиційних 

проектів. 

3. Банківський 

інвестиційний кредит. 

4 Лізинг та його різновиди 

при фінансуванні 

інвестиційних проектів. 

5 Державне фінансування 
інвестиційних проектів. 

 Практичне заняття 12  

1. Самофінансування 
інвестиційних проектів. 

2. Аукціон як метод 

фінансування 

інвестиційних проектів. 

3. Банківський 

інвестиційний кредит. 
Практичне заняття 13  

4 Лізинг та його різновиди 

при фінансуванні 

інвестиційних проектів. 

5 Державне фінансування 

інвестиційних проектів. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Роль 

банківських установ у 

фінансуванні інвестиційних 

проектів. Міжнародний досвід 

здійснення лізингу. 

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

 

 

 

 

 

10 

Модуль 2. «Організація процесу проектного фінансування»  

Тема 8. Участь 

фінансових установ у 
проектному фінансуванні 

 Тема 8. Участь 

фінансових установ у 

проектному фінансуванні 

 Тема 8. Участь фінансових установ 

у проектному фінансуванні 
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1.Фінансові установи як 

учасники проектного 

фінансування 

2.Процес банківського 
інвестиційного 

кредитування. 

3.Особливості лізингового 

бізнесу для банку. 

4.Консорціумне 

фінансування інвестиційних 

проектів 

5.Реалізація інвестиційних 

проектів промислово-

фінансовими угрупуваннями 

6.Особливості реалізації 

концесійних проектів 

2 Практичне заняття 15 

1.Фінансові установи як 

учасники проектного 

фінансування 

2.Процес банківського 

інвестиційного 

кредитування. 
3.Особливості лізингового 

бізнесу для банку. 
Практичне заняття 16 

4.Консорціумне 

фінансування 

інвестиційних проектів 

5.Реалізація інвестиційних 

проектів промислово-

фінансовими 

угрупуваннями 
6.Особливості реалізації 
концесійних проектів 

 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 
доповіді за темами: Розвиток 

проектного фінансування в 

Україні: роль фінансових установ. 

Особливості консорціумного 

фінансування інвестиційних 

проектів.  

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

8 

Тема 9. Оцінювання майна 

суб’єктів проектного 

фінансування 

 Тема 9. Оцінювання майна 

суб’єктів проектного 

фінансування 

 Тема 9. Оцінювання майна 

суб’єктів проектного фінансування 
 

1. Стандарти оцінки бізнесу 

в Україні. 

2. Організація процесу 

оцінки вартості майна та 

майнових прав підприємств 
3. Методи оцінки вартості 

 
 
 
 

2 

Практичне заняття 17 

1. Стандарти оцінки 

бізнесу в Україні. 

2. Організація процесу 

оцінки вартості майна та 

майнових прав 

підприємств 

 
 
 
2 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Майно та 
майнові права як об’єкти суб’єктів 

 

 

8 
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майна підприємств-

учасників проектного 

фінансування. 

4. Аналіз фінансового стану 
підприємства як основа 

оцінки його бізнесу 

 

3. Методи оцінки вартості 

майна підприємств-

учасників проектного 

фінансування. 
4. Аналіз фінансового 

стану підприємства як 

основа оцінки його бізнесу 
 

проектного фінансування. 

Сучасний інструментарій оцінки 

фінансового стану суб’єктів 

проектного фінансування.  
3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

Тема 10. Фінансування 

інноваційних проектів 

 Тема 10. Фінансування 

інноваційних проектів 
 Тема 10. Фінансування 

інноваційних проектів 
 

1. Сутність інновацій та 
інноваційного процесу. 

Інноваційний проект та 

його основні складові. 

2. Обґрунтування 
доцільності фінансування 

інноваційних проектів. 

3. Особливості 
фінансування 

інноваційних проектів за 

участю венчурного 
капіталу. 

4. Роль банків у 

фінансовому забезпеченні 

інноваційних проектів. 
5. Фінансово-кредитні 

 
 
 
 

2 

Практичне заняття 18 

1. Сутність інновацій та 

інноваційного процесу. 
Інноваційний проект та 

його основні складові. 

2. Обґрунтування 
доцільності 

фінансування 

інноваційних проектів. 
Практичне заняття 19  

3. Особливості 
фінансування 

інноваційних проектів 

за участю венчурного 
капіталу. 

4. Роль банків у 

фінансовому 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Інноваційний 
процес та інноваційний проект. 

Роль венчурного капіталу у 

фінансуванні інноваційних 

проектів.  

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

 

 

 

8 
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http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94515#q3
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/mod/page/view.php?id=94515#q3
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важелі симулювання 
залучення капіталу в 

інноваційну сферу. 

забезпеченні 
інноваційних проектів. 
5. Фінансово-кредитні 

важелі симулювання 

залучення капіталу в 

інноваційну сферу. 

Тема 11. Фінансування 

проектів за участю 

іноземного капіталу 

 Тема 11. Фінансування 
проектів за участю 

іноземного капіталу 

 Тема 11. Фінансування проектів за 

участю іноземного капіталу 

 

1. Проекти під егідою 

міжнародних фінансових 
організацій. 

2. Проекти із залученням 

іноземних інвестицій. 
3. Проекти у вільних 

економічних та 

офшорних зонах. 
 

 
 
 

 
 
 

2 

Практичне заняття 20  

1. Проекти під егідою 

міжнародних 
фінансових організацій. 

2. Проекти із 

залученням іноземних 

інвестицій. 
3. Проекти у вільних 

економічних та 

офшорних зонах. 
 

 
 
 

 
 
 
2 

1. Опрацювати матеріал лекції та 

питання винесені на самостійне 

вивчення  

2. Підготувати візуалізовані 

доповіді за темами: Організація 

інвестиційного проектування в 

економічно розвинутих країнах. 

Напрями співпраці міжнародних 
фінансово-кредитних організацій з 

Україною щодо реалізації 

інвестиційних проектів.  

3. У дистанційному курсі пройти 

тестування за темою 

 

 

 

 

 

8 

Всього, годин 20 х 40 х 90 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 

 
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт 

на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи 
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок. Самостійна 
робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом навчальної дисципліни. 

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних 
робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною 
шкалою. Так як робочим навчальним планом при вивченні матеріалу 
навчальної дисципліни «Проектне фінансування» передбачено 
виконання дві поточні модульні роботи, то загальна оцінка за 
поточний модульний контроль кожного семестру визначається як 
середньоарифметична за формулою: 

(М1+М2)/2,                                    (1) 
де М1, М2 – оцінки у балах, одержані студентом за виконання 

поточної модульної роботи 1 та поточної модульної роботи 2, 
відповідно. 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання 
усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної 
підсумкової оцінки додаються бали – коефіцієнт мотивації (10 % від 
загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів застосовується за 
умови виконання ними  всіх видів навчальної роботи, які передбачені 
робочим навчальним планом підготовки студентів і програмою з 
навчальної дисципліни «Проектне фінансування» незалежно від 
результатів виконання. Застосування та конкретне значення 
коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів визначається 
науково-педагогічним працівником кафедри враховуючи активність 
студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування 
навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання 
поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо). 
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не 
може перевищувати 100 балів. 

Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 
наведено в табл. 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Проектне 
фінансування» наведена в табл. 7. Оцінювання знань студентів з 
дисципліни «Проектне фінансування» здійснюється на основі 
результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю 
знань (екзамену) (таблиця 7). 
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Таблиця 6. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 
І семестр 

Модуль 1 (теми 1-7): відвідування занять (7 балів); 
захист домашнього завдання (14 балів); обговорення 
матеріалу занять (7 балів); виконання навчальних завдань 
(7 балів); завдання самостійної роботи (14 балів); 
тестування (7 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

66 

Модуль 2 (теми 8-11): відвідування занять (4 балів); 
захист домашнього завдання (4 балів); обговорення 
матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (4 
балів); завдання самостійної роботи (4 балів); тестування (4 
бали); поточна модульна робота (10 балів) 

34 

Разом (ПМК) 100 

 
Таблиця 7. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Проектне 
фінансування» 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
Таблиця 8. Система нарахування додаткових балів за видами робіт 

з вивчення навчальної дисципліни «Проектне фінансування» 
 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна  1. Участь в предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних  
2. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

10 
 
 

10 
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Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

2. Науково-
дослідна 

1. Участь у наукових гуртках 
2. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

10 
 

20 
 

 
За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не 

більше 30 балів. Додаткові бали додаються до загальної підсумкової 
оцінки за вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова 
оцінка не може перевищувати 100 балів. 
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Науковий вісник ПУЕТ. 2018. – №4. – С. 37-43. 

20. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: 
навчальний посібник. –  К.: Кондор-Видавництво, 2015. –  388 с. 

21. Лаврик О.Л. Проектне фінансування та його роль у сучасній 
економіці України / О.Л. Лаврик, Р.М. Пономаренко // Економічний 
аналіз. 2017. Т. 27(4). С. 139-144. – URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27(4)__19. 

22. П'ята Л. В. Економічна сутність та класифікація інвестиційних 
проектів / Л. В. П'ята // Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори 
впливу та взаємодії: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 
1) (22 травня 2020 рік, м. Суми). – Суми: МЦНД, 2020. – С. 32-35. 

 
 
 

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1531
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Інформаційні ресурси Інтернету: 

 

23. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради 
України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua  

24. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим 
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua  

25. Офіційний сайт Державної фіскальної служби. Режим доступу: 
http://sfs.gov.ua  

26. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України. Режим доступу: https://www.me.gov.ua  

27. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим 
доступу: https://www.mof.gov.ua/uk  

28. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua  

29. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку. Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/ 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни  
 

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет 
програмних продуктів Microsoft Office. 

2. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 
процесу з навчальної дисципліни, яке включає дистанційний курс на 
платформі Moodle.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/

