
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ1; 

2. Назва: Проектне фінансування; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 (10); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Полінчук О.П., ст. викладач 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- практично здійснювати основні операції та процедури з проектного 

фінансування; 

- володіти методами та механізмами фінансування проектів із різних джерел; 

- оцінювати та мінімізувати ризики проектного фінансування; 

- здійснювати бюджетування капіталу та фінансове забезпечення інвестиційних 

проектів; 

- здійснювати експертизу та аналіз інвестиційних проектів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси», 

«Фінанси підприємств», «Аналіз господарської діяльності», «Інвестування». 

12. Зміст курсу: 
1. Мотивація та сутність проектного фінансування. 

2. Передінвестиційні дослідження проектів. 

3. Обгрунтування доцільності інвестиційного проекту. 

4. Бюджетування капіталу. 

5. Підрядні тендери та контракти.  

6. Проектно-кошторисна документація. 

7. Експертиза проекту. 

8. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту. 

9. Впровадження інвестиційних проектів. 

10. Моніторинг інвестиційних проектів. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бардиш Г.О. Проектне фінансування. – Л.: ЛБІ НБУ, 2006. – 463 с. 

2. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. Проектне фінансування. – К.: КНЕУ, 

2005. – 736 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code name: VV1; 

2. Title: Project financing; 

3. Type: optional; 

4. Higher education level: ІІ (master’s); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 (5); 

6. Semester when the discipline is studied: 2 (10); 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Polinchuk O.P., 

Senior Lecturer 

9. Results of studies: after studying this discipline student must be able to: 

- Practically carry out basic operations and procedures for project financing; 

- Have methods and mechanisms of financing of projects from different sources; 

- Assess and minimize the risks of project financing; 

- Carry out capital budgeting and financial support of investment projects; 

- Carry out expert examination and analysis of investment projects. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Finance», «Finances of 

enterprises», «Analysis of economic activity», «Investing». 

12. Course content:  
1. Motivation and essence of project financing. 

2. Pre-investment research projects. 

3. Justification of the expediency of the investment project. 

4. Budgeting of capital. 

5. Contract tenders and contracts. 

6. Design and estimate documentation. 

7. Expertise of the project. 

8. Financial support of the investment project. 

9. Implementation of investment projects. 

10. Monitoring of investment projects. 

13. Recommended educational editions: 
1. Bardish G.O. Project financing. - L.: NBU NBU, 2006. - 463 p. 

2. Peresada AA, Mayorova TV, Lyakhova O.O. Project financing. - K.: KNEU, 2005. - 736 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours of lectures, 20 hours of practical classes, 89 hours of independent work. Total - 135 

hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of 

case-methods, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 1 semester. 

Current control (100 points): testing, surveys, performance of independent work. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


