
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ       СИЛАБУС 

Проектне фінансування вивчає :  
 теоретичні та практичні засади організації та супроводження проектного 

фінансування. 

Дисципліна спрямована на здобуття таких основних : 
компетентностей результатів навчання 

Здатність збирати, аналізувати та обробляти 

статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на 

їх основі обґрунтовані висновки. 

Розробляти соціально-економічні проєкти та 

систему комплексних дій щодо їх реалізації з 
урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-

економічних наслідків, ризиків, законодавчих, 

ресурсних та інших обмежень. 

Здатність використовувати сучасні 

інформаційні технології, методи та прийоми 
дослідження економічних та соціальних 

процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 

Обирати ефективні методи управління 
економічною діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі релевантних даних 
та наукових і прикладних досліджень. 

Здатність визначати ключові тренди 

соціально- економічного та людського 

розвитку. 

Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, необхідні для 

вирішення комплексних економічних завдань.  

Здатність формулювати професійні задачі в 

сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи 

належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

Приймати ефективні рішення за невизначених 

умов і вимог, що потребують застосування нових 

підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень. 

Здатність обґрунтовувати управлінські рішення 

щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання. 

Обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання, 

враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

Здатність до розробки сценаріїв і стратегій 

розвитку соціально-економічних систем. 

Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні 

наслідки управлінських рішень. 

Здатність планувати і розробляти проєкти у 

сфері економіки, здійснювати її інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-

економічних систем. 

Здатність оцінювати можливі ризики, 
соціально- економічні наслідки управлінських 

рішень. 

Організовувати розробку та реалізацію соціально-
економічних проєктів із врахуванням 
інформаційного, методичного, матеріального, 
фінансового та кадрового забезпечення. 

Пререквізити : вивчення дисципліни базується на знаннях дисциплін 

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Основи менеджменту», «Економіка 

підприємства», «Фінанси підприємства».   

Обсяг : 180 год/6 кредитів. 
Мова викладання : українська. 
Спеціальність/спеціалізація : 051 Економіка/Економіка та безпека бізнесу. 



Освітньо-професійна програма : https://knute.edu.ua/student-office/#/read- 
note/36266 

Форма викладання : очна, заочна, дистанційна. 
Політика академічної доброчесності : Положення про дотримання академічної   

доброчесності : 
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf 

Викладач :  Ганечко Ірина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки та фінансів підприємства. 
E- mail : i.ganechko@knute.edu.ua 
Тел. : 044-531-48-19 
Адреса : м. Київ, вул. Кіото, 19, ауд. А-456. 
Концепція викладання : головна мета - створити безпечне та всеохоплююче 

середовище, яке підтримуватиме навчання студентів. Протягом семестру викладач  буде 
радий вашим запитанням та критиці, оскільки хоче побудувати роботу на діалозі. Це означає, 
що ви можете не погоджуватися один з одним або з викладачем. Однак, щоб наше 
навчальне середовище було комфортним, ми будемо працювати над створенням простору, 
який породжує шанобливе та розуміюче ставлення. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (СХЕМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ) 
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Тема 1. Проектне фінансування як 

специфічний метод організації 
інвестицій в реальний сектор 

економіки 26 4 2   20 УД, Т 

Тема 2. Вплив міжнародних 

фінансових інститутів на 

становлення та розвиток 
проектного фінансування 26 4 2   20 УД, К 

Тема 3. Діяльність комерційних 

банків в сфері проектного 

фінансування. ДПП. 28 4 2  2 20 Т, К 

Тема 4. Види, інструменти та 

схеми проектного фінансування 
24 2  2 20 

УД, З, КР 

 

https://knute.edu.ua/student-office/#/read-


Тема 5. Оцінювання ефективності 
інвестиційних проектів в системі 

проектного фінансування  26 2   4 20 УД, З, К 

Тема 6. Ризики проектної 
діяльності та методи їх 

оцінювання 28 4  4 20 УД, З, К 

Тема 7. Інструменти управління 
проектними ризиками 22 2  4 16 Т, КР 

Разом 180/6 22 6 16 136   

Підсумковий контроль:   - екзамен. 

УД- участь у дискусії;  Т- тестування;  З – вирішення задач,  К – робота з кейсом, ІЗ – індивідуальне 

завдання, КР – контрольна робота 

 
ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЇХ ОЦІНКА В БАЛАХ : 

Форми контролю Максимальна 
кількість балів 

Презентація / доповідь / ессе  5  

Вирішення задач, мінікейсів  15 

Виконання завдань індивідуальної самостійної роботи  10 

Вирішення ситуаційних завдань (2х10) 20 

Контрольна робота 1 (теми 1-4) 15 

Контрольна робота 2 (теми 5-7) 20 

Наукова робота (підготовка та опублікування тез доповідей, 

наукових статей  з проблематики курсу, участь в олімпіадах, 

конкурсах, проектах) 

15 

Всього: 100 
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