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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями знань з теорії та практики організації проектного 

фінансування в Україні. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 
год.) 

Форми та методи 
навчання   
 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Словесні методи - розповідь-пояснення, лекція; наочні методи - ілюстрація, демонстрація; 

практичні методи: практичні завдання, реферати; дедуктивний метод 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; 
тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання 
Наявність знань з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, основ фінансів, грошових 

відносин та банківської справи, методики пошуку та обробки інформації у сфері фінансів 

Мова викладання Українська  

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
 ________________________________ результати навчання ________________________________  

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

• знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, 

фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської 

системи та страхування; 

• Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування; 
• ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

• здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

• здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні економічні явища; 
• здатність до діагностики стану фінансових систем (державні   
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

визначення і методи отримання економічних даних, 

збирати та аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем; 

• використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 

вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері 

діяльності; 

• демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні; 

• виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань. 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансовий 

ринок, банківська система та страхування); 

• здатність застосовувати знання законодавства у сфері 

монетарного, фіскального регулювання та регулювання 
фінансового ринку; 

• здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність 

за них. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи проектного фінансування 

 фінансування 

Тема 1. Теоретичні засади 

проектного фінансування. 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 2. Організація 

проектного фінансування. 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 3. Передінвестиційні 

дослідження проектів. 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

1. Опрацювати матеріал лекції та питання 

винесені на самостійне вивчення 

2. Підготувати візуалізовані доповіді за 

темами: Моделі життєвого циклу організації. 

Попередня оцінка інвестиційного проекту. 

3. У дистанційному курсі пройти тестування за 

темою 

Тема 4. Заходи та 

інструменти управління 

ризиками проектного 

фінансування. 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 5. Управління 

реалізацією інвестиційних 

проектів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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   



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи проектного фінансування 

)інансування   за темою 

Тема 6. Фінансове 

забезпечення інвестиційних 

проектів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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 тестування за 

темою 

Тема 7. Методи проектного 

фінансування 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

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 

Модуль 2. Організація процесу проектного фінансування 

Тема 8. Участь фінансових 

установ у проектному 

фінансуванні 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 9. Оцінювання майна 

суб’єктів проектного 

фінансування 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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 

проектного фінансування. Сучасний 

інструментарій оцінки фінансового стану 

суб’єктів проектного фінансування. 

3. У дистанційному курсі пройти тестування за 

темою 

Тема 10. Фінансування 
інноваційних проектів 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування 

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 

Тема 11. Фінансування 

проектів за участю 

іноземного капіталу 

Відвідування занять; обговорення матеріалу 

занять; виконання навчальних завдань; 

виконання домашнього завдання; завдання для 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

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 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office, мультимедійні презентації. 

• Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Проектне фінансування» на платформі «Moodle». 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); не допускати 

списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного носія інформації тощо) під час 
виконання індивідуальних навчальних завдань та дидактичних тестів; якісно оформлювати посилання на джерела 

інформації при написанні доповідей, підготовки презентацій, тез тощо  

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; Положення про 

зарахування результатів неформальної освіти  

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

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 100   

http://194.44.221.34/bitstream/handle/123456789/2756/Khutorna_Rudenko_Development_diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://194.44.221.34/bitstream/handle/123456789/2756/Khutorna_Rudenko_Development_diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://194.44.221.34/bitstream/handle/123456789/2756/Khutorna_Rudenko_Development_diagnostic.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/
https://www.mof.gov.ua/uk
http://www.bank.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf


Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

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 

навчальної дисципліни 

 


