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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс передбачає формування професійних компетентностей щодо формування у студентів 

сучасного економічного мислення та системи соціальних знань у галузі управляння інвестиційною 

діяльністю підприємств, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними 

практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність. 

Дисципліна "Проектне фінансування" орієнтує студентів  на пошук нових ринкових можливостей та 

формування на цій основі нових бізнес-планів реальних інвестиційних проектів і обґрунтування 

інвестиційних програм. Оволодіння знаннями курсу сприяє кращому розумінню форм та методів 

фінансування проектів, виконання аналізу доцільності здійснення інвестицій в умовах 

невизначеності та ризику. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабо 

раторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

2 семестр 

                    Модуль 1 30 
Тема 1. 

Теоретичні 

аспекти 

проектного 

фінансування 

2/1 Знати переваги та недоліки проектного 

фінансування в порівнянні з іншими 

формами фінансування (кредит, лізинг) 

 Вміти розробити технічне завдання 

щодо проектної пропозиції до Плану 

реалізації Стратегії регіонального 

розвитку регіону. 

Розуміти розподіл функцій і 

відповідальності учасників проекту. 

Аналізувати структурний вплив 

проекту на формування місцевої 

політики у відповідній сфері (галузі). 

Розрізняти короткотривалі та 

перспективні наслідками реалізації 

проекту, зокрема за фінансовими, 

інституційними та політичними 

характеристиками проекту. 

Застосувати План-графік реалізації 

проекту, вказавши назви заходів та 

терміни виконання. 

Написання 

тестів 

Систематиза

ція 

матеріалів в 

запропонова

ні таблиці 

Розв’язок 

задач 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 2. 

Організація 

взаємодії 

учасників 

проектного 

фінансування 

4/2 

Тема 3. 

Технічний аналіз 

в системі 

проектного 

фінансування 

4/2 

Модуль 2 30 

Тема 4. 

Оцінювання 

ефективності 

інвестиційних 

проектів в системі 

проектного 

фінансування 

4/2 Знати методи оцінювання ефективності 

проектів та їх  фінансове забезпечення. 

Вміти порівняти   способи 

відшкодування інвестованого капіталу 

учасників проектного фінансування.  

Розуміти порядок відбору проектів та 

перелік документів для фінансування за 

рахунок коштів Державного фонду 

регіонального розвитку. 

Написання 

тестів 

Систематиз

ація 

матеріалів в 

запропонов

ані таблиці 

Розв’язок 

задач 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 
Тема 5. 

 Фінансове 

4/2 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1951


забезпечення 

інвестиційних 

проектів 

 

Розрізняти критерії оцінювання 

ефективності участі у проекті з точки 

зору суб’єктів (державних та місцевих 

органів, інвесторів, підприємств-

ініціаторів, банкірів). 

Аналізувати оптимальну структуру 

джерел фінансування із застосуванням 

співвідношення рентабельності та 

фінансового ризику. 

Застосувати розрахунки ефективності 

проекту на рівні регіону.  

Бізнес кейс Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 
Тема 6. 

Вартість і 

структура 

інвестиційних 

ресурсів в системі 

проектного 

фінансування 

4/1 

Модуль 3 40 

Тема 7. 

Оцінка і 

прийняття 

проектних рішень 

в умовах ризику та 

невизначеності 

2/1 Вміти будувати структурно-логічну схему 

дерева проблем проекту вказавши 

центральну проблему, наслідки та 

причини виникнення проблеми. 

Знати порядок моніторингу проектів, що 

фінансується за рахунок коштів ЄС 

Використовувати метод еквівалента 

певності та метод зниження ризику при 

оцінці проекту. 

Застосувати оцінку впливу проекту на 

навколишнє середовище за такими 

критеріями: час дії, спосіб впливу, 

охоплення території. 

Розуміти умови фінансування проектів за 

рахунок Європейського банку 

реконструкції та розвитку. 

Аналізувати основні ризики проекту, як 

внутрішні, так і зовнішні, яким чином ці 

ризики можуть бути мінімізовані.  

Застосувати проектну пропозицію для 

малого та середнього бізнесу аграрних 

товаровиробників для участі у грантовій 

програмі. 

Написання 

тестів 

Систематиз

ація 

матеріалів в 

запропонов

ані таблиці 

Розв’язок 

задач 

Бізнес кейс 

Виконання та 

здача 

практичних 

робіт – 

зараховано. 

Модульна 

тестова 

робота в 

eLearn. 

Самостійна 

робота – 

згідно з 

журналом 

оцінювання в 

eLearn. 

Тема 8. 

Соціальний та 

екологічний аналіз 

в проектному 

фінансуванні 

 

4/2 

Тема 9. Проектне 

фінансування за 

участю 

міжнародних 

фінансових 

інституцій 

2/1 

Тема 10. 

Особливості 

проектного 

фінансування за 

рахунок коштів ЄС 

2/1 

Всього за 2 семестр      30/15  70 

Екзамен    30  

Всього за курс  100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 

реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


