
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет економіки і підприємництва 

 

Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути теоретично-

практичні знання та вирішувати спеціалізовані задачі та проблеми у сфері 

оцінки та раціоналізації джерел, а також підбору дієвих методів фінансування 

проектів.  

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність опанувати умови провадження проектного фінансування; 

-  здатність окреслювати функціонування системи проектного 

фінансування; 

- здатність досліджувати сутність проектного фінансування та етапи 

його реалізації;  

– здатність провадити оцінку інвестиційних проектів у межах 

проектного фінансування;  

– здатність формування специфіки здійснення проектного 

фінансування з різних джерел; 

– здатність опанувати необхідність, завдання, основні напрями 

проектного фінансування і сутність кожного з цих напрямів; 

– здатність дослідити джерела, форми та види проектного 

фінансування; 

–  здатність визначати вартість і структуру інвестиційних ресурсів у 

проектному фінансуванні; 

– здатність управляти системою проектного фінансування; 

– уміння вирішувати практичні завдання та ситуації щодо залучення 

до фінансування проектів міжнародних фінансових інституцій і коштів інших 

держав. 

Програмні результати навчання: 

– демонструвати знання організаційних умов проектного 

фінансування, його цілей, видів джерел фінансування, особливостей участі 

фінансових донорів; 

– уміння формувати механізм залучення інвестиційних ресурсів з 

різних джерел і управління проектами; 

– демонструвати знання теоретико-методичних оцінки ефективності 

проектів; 

– уміння визначати та систематизувати особливості проектної 

діяльності та специфіки реалізації проектів, що фінансуються з різних джерел; 

– демонструвати знання теоретичних і практичних умов здійснення 

проектного менеджменту; 

– знання механізму функціонування банків у проектному 

фінансуванні; 



– формувати і аналізувати вартість і структуру інвестиційних ресурсів 

у проектному фінансуванні; 

– розуміти систему організації різних форм і видів проектного 

фінансування; 
– ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання ефективності інвестиційних проектів; 

– володіти методичним інструментарієм здійснення аналізу та 

моніторингу проектів. 

Короткий зміст курсу: 

Теоретичні засади проектного фінансування. Система організації 

проектного фінансування. Проектний менеджмент у системі проектного 

фінансування. Оцінювання ефективності інвестиційних проектів у системі 

проектного фінансування. Джерела фінансування проектів. Вартість і структура 

інвестиційних ресурсів у проектному фінансуванні. Особливості організації 

різних форм і видів проектного фінансування. Банки у проектному 

фінансуванні. Проектне фінансування за участі міжнародних фінансових 

інституцій. Особливості проектного фінансування за рахунок коштів ЄС. 
 


