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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни «Проектне фінансування» є 

методологічні положення та інструментарій системи фінансово-економічних, 

організаційних і правових відносин у процесі мобілізації ресурсів для фінансового 

забезпечення проектів. 

 

Мета навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни − вироблення і систематизація об’єктивних знань, умінь, 

поглиблення фахових компетенцій з методології та інструментарію організації 

проектного фінансування на підставі законодавства України та з урахуванням 

вітчизняних та іноземних наукових досліджень для ефективного застосування їх у 

своїй професійній діяльності. 

 

Основні завдання 

 

Основними завданнями дисципліни є: 

- формування у студентів теоретичної та методологічної бази, необхідної для 

подальшого опанування практики проектного фінансування; 

- засвоєння підходів до прогнозування процесу фінансування проектів;  

- оволодіння навичками практичного використання набутих знань. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Фінанси Ринок фінансових послуг 

Фінанси суб’єктів підприємництва Страховий менеджмент 

Менеджмент Бюджетний менеджмент 

Гроші і кредит Податковий менеджмент  

Банківська система Фінансова безпека 

Міжнародні фінанси  

Фінансовий аналіз  

Податкова система  
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 

Компетентності Результати навчання 

Здатність до діагностики переваг та 

недоліків проекту, відбору учасників 

проектного фінансування та 

формування оптимальної схеми 

фінансування 

Формувати систему організації 

проектного фінансування: проводити 

обґрунтування та відбір джерел та 

інструментів фінансування проектів, їх 

оцінювання, визначення основних та 

потенційних учасників фінансування 

проекту, розробляти схеми фінансування 

та регулювання взаємодії учасників 

Здатність складати та аналізувати 

звітність, інтерпретувати та 

використовувати інформацію 

облікового характеру у сфері 

проектного фінансування. 

Застосовувати відповідні економіко-

математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових завдань. 

Складати фінансовий план конкретного 

інвестиційного проекту. 

Формувати оптимальну структуру джерел 

фінансування інвестиційного проекту. 

Здатність виконувати контрольні 

функції в проектному фінансуванні 

Володіти методичним інструментарієм 

здійснення моніторингу та контролю  у  

сфері проектного фінансування 

Здатність визначати, обґрунтовувати 

та брати відповідальність за 

професійні рішення 

Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами обгрунтування 

доцільності реалізації інвестиційного 

проекту, прийняття правильних 

управлінських рішень 

Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку 

Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань 

Здатність планувати економічні 

процеси в проектному фінансуванні 

Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати 

Складати бюджет інвестиційного проекту 

та розробляти схеми фінансування 

проектів. 

Виконувати прогнозні фінансові 

розрахунки в сфері проектного 

фінансування, зокрема, прогнози 

майбутніх грошових потоків,  

прибутків/збитків за проектом. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1.  Теоретичні засади проектного фінансування 

2.  Організація проектного фінансування 

3.  Проектний менеджмент у системі проектного фінансування 

4.    Передінвестиційні дослідження проектів 

5.  Оцінювання ефективності інвестиційних проектів в системі проектного 

фінансування 

6. Проектно-кошторисна документація та експертиза проекту 

7.  Джерела фінансування проектів 

8.  Особливості організації різних форм і видів проектного фінансування 

9. Банки в проектному фінансуванні 

10. Проектне фінансування за участю міжнародних фінансових інституцій 

11.  Особливості проектного фінансування за рахунок коштів ЄС 

12.  Моніторинг реалізації проекту 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні засади проектного фінансування 

Мета, предмет і методологія вивчення дисципліни «Проектне 

фінансування». Сутнісна характеристика проектного фінансування. Об’єкти 

проектного фінансування. Суб’єкти (учасники) проектного фінансування та їхні 

функції. Види проектного фінансування 
 

Тема 2. Організація проектного фінансування 

Зміст та складові системи проектного фінансування. Суб'єкти проектного 

фінансування. Порядок розроблення інвесторської проектно-кошторисної 

документації. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними 

установами. Правове регулювання договірних відносин щодо проектного 

фінансування. 

Вибір виду бізнесу для написання фінансового проекту. Сегментація 

майбутньої клієнтської бази. Вибір товарів і послуг при фінансовому 

проектуванні. Аналіз конкурентів при відкритті нової справи. Формування 

конкурентних переваг.  
 

Тема 3. Проектний менеджмент у системі проектного фінансування 

Зміст та організація управління проектами. Стандарти управління 

проектами в організації проектного фінансування. Управління календарним 

планом проекту. Управління вартістю проекту. Фінансове планування 

(бюджетування) проекту.  
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Тема 4. Передінвестиційні дослідження проектів 

Зміст та характеристика інвестиційних проектів. Визначення концепції 

фінансового проекту. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів. 

Бюджетування інвестиційних проектів. Методи оцінки інвестиційних рішень. 

Аналіз та дослідження ринку. Визначення каналів дистрибуції. 

Дослідження поведінки споживачів. Оцінювання життєздатності проекту. 

 

Тема 5. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів в системі 

проектного фінансування 

Загальна характеристика методів оцінювання доцільності інвестиційного 

проекту. Оцінювання грошових потоків інвестиційного проекту. Методи 

оцінювання ефективності інвестиційного проекту. Оцінювання доцільності 

інвестиційного проекту в умовах невизначеності. 
 

Тема 6. Проектно-кошторисна документація та експертиза проекту 

Склад і порядок розробки проектно-кошторисної документації. Кошторис 

як частина проектної документації. Методи оцінки проектних затрат. Бюджет 

проекту. План фінансування. 

Складові експертизи проекту. Державна експертиза інвестиційних проектів. 

Основні вимоги до інвестиційних проектів, що висуваються в ході. експертизи. 

Попередня експертиза інвестиційного проекту. Поглиблена експертиза 

інвестиційного проекту.  

 

Тема 7. Джерела фінансування проектів 

Характеристика інвестиційних ресурсів. Розроблення стратегії формування 

інвестиційних ресурсів. Методи фінансування реалізації інвестиційних проектів.  

Оцінка вартості інвестиційного капіталу. Методи оптимізації джерел 

фінансування інвестиційних проектів.  Визначення потреби у фінансових 

ресурсах для інвестування.  

Самофінансування інвестиційних проектів. Акціонування як метод 

фінансування інвестиційних проектів. Кредитування інвестиційних проектів. 

Лізинг та його різновиди при фінансуванні інвестиційних проектів. Державне 

фінансування інвестиційних проектів. 

 

Тема 8. Особливості організації різних форм і видів 

 проектного фінансування 

Венчурне фінансування. Консорціумне фінансування. Торговельне 

фінансування. Державно-приватне партнерство як форма організації проектного 

фінансування. Фінансування проектів на умовах концесії. Фінансування 

франчайзингових проектів. Фінансування соціальних проектів. Фінансування 

девелоперських проектів.  

 

Тема 9. Банки в проектному фінансуванні 

Роль і форми участі банку у проектному фінансуванні. Організація 

проектного фінансування в банку. Форми участі банків у проектному 
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фінансуванні. Особливості банківського проектного фінансування. Принципи 

банківського проектного фінансування. Функції банків у проектному 

фінансуванні. Управління інвестиційним проектом банку. Стандарти банківського 

кредитування інвестиційних проектів. Банки в управлінні ризиками проектного 

фінансування.  

 

Тема 10. Проектне фінансування за участю міжнародних фінансових 

інституцій 

Фінансування проектів групою Світового банку. Організація фінансування 

проектів ЄБРР. Організація проектного фінансування міжнародними 

регіональними банками розвитку. Фінансування проектів за участю експортно-

кредитних агентств (ЕКА).  

 

Тема 11. Особливості проектного фінансування за рахунок коштів ЄС 

Європейський інвестиційний банк у фінансуванні проектів розвитку. 

Проектне фінансування за участі європейських структурних та інвестиційних 

фондів. Міжнародні програми фінансової допомоги Європейського Союзу в 

Україні.  Моніторинг проектів, що фінансуються за кошти фондів ЄС. 

 

Тема 12. Моніторинг реалізації проекту 

Суть процесу контролю проекту. Моніторинг проекту. Вимірювання 

прогресу виконання робіт проекту. 
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