
1 

 

Міністерство освіти і науки України 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 
 

Кафедра економічного аналізу і фінансів 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА  

ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ» 
 

для магістрів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ 
НГУ 
2016 



 
Горяча О.І.. Програма вибіркової навчальної дисципліни  «Проектне фінансування» 

для магістрів галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 072 «Фі-
нанси, банківська справа та страхування» / О.І. Горяча  ; Нац. гірн. ун-т., каф. еконо-
мічного аналізу і фінансів. – Д. : НГУ, 2017. – 17 с. 

 
 

Розглянуто і затверджено методичною комісією за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» (протокол № від           2017) за поданням кафед-
ри економічного аналізу і фінансів (протокол №    від       2017). 

 
 
 



3 

 

ЗМІСТ 

 

1. Вступ ........................................................................................................................ 4 

2. Галузь використання ........................................................................................... 5 

3. Нормативні посилання ........................................................................................ 5 

4. Обсяг дисципліни ................................................................................................. 5 

5 Результати навчання з дисципліни «Проектне фінансування»  та їх 

відповідність компетентностям ....................................................................... 6 

6. Форма підсумкового контролю .......................................................................... 8 

7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять ..... 8 

8. Вимоги до індивідуальних завдань .................................................................. 9 

9. Завдання для самостійної роботи здобувача ............................................. 10 

10. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи  зі 

студентами за дисципліною ........................................................................... 10 

11. Вимоги до засобів діагностики, критерії  та процедури 

оцінювання навчальних досягнень .............................................................. 11 

12. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення 

дисципліни .......................................................................................................... 11 

13. Рекомендована література ............................................................................ 11 

Додаток А .................................................................................................................. 13 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК ............................................................................................ 13 

Матриця відповідності визначених програмою дисципліни «Проектне 

фінансування»  результатів навчання та компетентностей .................. 15 

 

 



1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки магістра  фінансів,  банківської 
справи  та  страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «Національний 
гірничий університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів н а-
вчання за видами навчальної діяльності здобувача.  

 
Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни  

«Проектне фінансування»  
 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Немає 

Освітня квалі-
фікація 

Магістр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис предметної 
області дисципліни 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності:  устрій,  принципи  й  

механізми функціонування процесу формування, розподі-

лу та використання фінансових ресурсів та грошових пото-

ків у сфері проектування.   
 Цілі навчання: здобуття знань і  умінь у сфері форму-

вання, розподілу та використання фінансових ресурсів та 
грошових потоків у сфері проектування, що надасть мож-
ливість самостійно здійснювати дослідження фінансів на 
мікрорівні, розв’язувати складні спеціалізовані та управлін-
ські завдання, наукові і прикладні проблеми при впрова-
дженні інновацій в професійну діяльність у динамічному 
середовищі. 

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 
теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тен-
денції і закономірності функціонування й розвитку процесів 
формування, розподілу та використання фінансових ре-
сурсів та грошових потоків у сфері проектування. 

 Методи, методики та технології фінансової науки і практи-
ки. 

 Інструменти: прикладні інформаційно-аналітичні систе-
ми та програмні продукти. 

Базові дисципліни Дисципліни першого (бакалаврського) освітнього рівня 
 

Дисципліни, що за-
безпечуються 

Управління ризиками фінансового ринку, Ринок фінансових 
послуг, Міжнародні фінанси. 
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2. Галузь використання 
 
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання на-

вчальної дисципліни наказом ректора.  
 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту дис-
ципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 

 форму підсумкового контролю; 

 базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 

 результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 

 тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 

 завдання для самостійної роботи здобувача; 

 вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних до-
сягнень; 

 вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дис-
ципліни. 
 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Проектне фінансування» розроблена на основі 
таких нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки магістра за спеціальністю галузі  знань  07  Уп-
равління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та стра-
хування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензій-
ними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ Укра-
їни від 30 грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 
закладів освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  другого  рівня  (магістр)  галузі  знань  07  Управ-
ління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страху-
вання.   – Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного ви-

щого навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

 
4. Обсяг дисципліни 

 
Загальний обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS (120 академічних годин). 
 



5 Результати навчання з дисципліни «Проектне фінансування» та їх відповід-
ність компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 

навчальної дисципліни  «Проектне фінансування» згідно з СВО дру-
гого  рівня (магістр) галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.  

Інтегральна  
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі про-
фесійної діяльності або навчання у сфері формування, розподілу 
та використання фінансових ресурсів та грошових потоків у сфері 
проектівання, що передбачає проведення досліджень та/або здійс-
нення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 
до професійної, навчальної або дослідницької діяльності. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність організовувати й проводити дослідження та генерувати 

нові ідеї щодо удосконалення процесів і механізмів формування, 

розподілу й використання фінансових ресурсів та грошових пото-

ків у сфері проектування. 

2. Здатність проявляти лідерські навички у процесі пошуку шляхів 
удосконалення механізмів формування, розподілу й використання 
фінансових ресурсів та грошових потоків у сфері проектування. 

3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) у процесі 
обґрунтування рішень щодо удосконалення процесів і механізмів 
формування, розподілу й використання фінансових ресурсів та 
грошових потоків у сфері проектування. 

4. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо формування, ро-
зподілу й використання фінансових ресурсів та грошових потоків у 
сфері проектування. 

5. Здатність працювати автономно у процесі розробки та обґрунту-
вання управлінських рішень щодо формування, розподілу й вико-
ристання фінансових ресурсів та грошових потоків у сфері проек-
тування. 

6. Здатність працювати у міжнародному просторі у процесі форму-
вання, розподілу й використання фінансових ресурсів та грошо-
вих потоків у сфері проектування. 

7. Здатність розробляти проекти щодо формування, розподілу й ви-
користання фінансових ресурсів та грошових потоків у сфері про-
ектування та управляти ними. 

8. Здатність обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність 

9. Здатність виконувати професійні функції як самостійно, так і в 
групі під керівництвом лідера 

10. Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності 
11. Вміти  нести  відповідальність  за  результати  професійної  дія-

льності  у  сфері  фінансів, банківської справи та страхування 
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Спеціальні (фа-

хові, 
предметні) 
компетент-
ності 

1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності роз-
витку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності 

2. Здатність використовувати теоретичний та  методичний ін-
струментарій для діагностики і моделювання фінансової дія-
льності у сфері проектування. 

3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері формуван-

ня, розподілу й використання фінансових ресурсів та грошових 

потоків у сфері проектування. 

4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методич-
ного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у 
сфері формування, розподілу й використання фінансових ресу-
рсів та грошових потоків у сфері проектування. 

5. Здатність демонструвати поглиблені знання інструментів фі-
нансового менеджменту у сфері проектування. 

6. Здатність використовувати положення і методи дослідження ін-
ших наук для розв’язання професійних та наукових задач у 
сфері формування, розподілу й використання фінансових ресу-
рсів та грошових потоків у сфері проектування. 

7. Здатність формулювати наукові завдання у сфері проектного 
фінансування, обирати напрями і методи досліджень . 

8. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації 
для вирішення професійних і наукових завдань у сфері проект-
ного фінансування. 

9. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних 

систем проектного фінансування. 

 
5.2  Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти в процесі вивчен-
ня дисципліни «Проектне фінансування», сформульований у термінах резуль-

татів навчання 
 

1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень щодо удосконален-
ня процесів і механізмів формування, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків у сфері проектування. 

2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо удосконалення процесів і 
механізмів формування, розподілу й використання фінансових ресурсів та гро-
шових потоків у сфері проектування, здійснювати  інноваційну діяльність. 

3. Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести 
відповідальність за стратегічний розвиток команди. 

4. Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  професійних етичних мір-
кувань (мотивів). 

5. Оцінювати сучасний стан процесів формування, розподілу та використання фі-
нансових ресурсів й грошових потоків у сфері проектування, розробляти і  
приймати обґрунтовані управлінські рішення. 

6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність 
за особистий професійний розвиток. 

7. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних  стандартів  
та нормативів в професійній діяльності у сфері проектного фінансування. 

8. Розробляти проекти щодо формування, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків у сфері проектування та управляти ними. 



9. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку проектного фінан-
сування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для 
здійснення професійної та наукової діяльності. 

10.  Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності у сфері проек-
тування. 

11. Демонструвати управлінські навички у сфері проектного фінансування. 
12. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері проектного фінансування та оціню-

вати їх ефективність. 
13. Застосовувати поглиблені знання у сфері  проектного фінансування для прий-

няття рішень. 
14.  Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук для розв’язання 

професійних та наукових задач у сфері проектного фінансування. 
15. Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері проектного фінансу-

вання і обирати методи для їх розв’язання. 
16. Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та 

наукових завдань в сфері проектного фінансування. 
17. Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його результати з  вмін-

ням виокремлювати особистий внесок. 
18. Розробляти завдання для проектування інформаційних систем у сфері проект-

ного фінансування. 
 

6. Форма підсумкового контролю 
 

Диференційований залік за результатами поточного контролю у формі виконан-
ня комплексної контрольної роботи. 

 
12. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 

 

Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ПРАКТИЧНІ 

1. Мотивація і сутність проектного фінансування. Основна ідея 
проектного фінансування. Сутність проектного фінансування. Фор-
ми проектного фінансування. Формування та вибір схеми фінансу-
вання проекту з врахуванням факторів ризику   

4 6 10 

2. Формування і альтернативний пошук бізнес-ідей. Вибір виду 
бізнесу для написання фінансового проекту. Компоненти відкриття 
бізнесу. Шість складників бізнесу. Невід'ємні будівельні блоки ново-
го бізнес-проекту. Визначення концепції фінансового проекту. 

4 7 11 

3. Клієнти та конкуренти у бізнесі. Сегментація майбутньої кліє-
нтської бази. Орієнтація на клієнта: цільові споживацькі групи. Ви-
бір товарів і послуг при фінансовому проектуванні. Аналіз конкуре-
нтів при відкритті нової справи. Формування конкурентних переваг. 

4 7 11 

4. Проектування маркетингових цілей та дослідження купіве-
льної поведінки споживачів. Аналіз та дослідження ринку. Ви-
значення каналів дистрибуції. Дослідження поведінки споживачів. 
Розробка анкет і проведення опитувань. 

4 7 11 

5. Побудова маркетингового плану. Принципи побудови марке-
тингового плану. Позиціонування підприємства на ринку. Проекту-
вання маркетингової стратегії. Цінова стратегія та сприйняття цін-
ності товару. Встановлення діапазону цін на oснові витрат на ве-
дення бізнесу. 

4 7 11 
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Види, тематика навчальних занять, шифри дисци-
плінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

6. Проектування собівартості продукції (послуг) та визначення 
точки самоокупності. Проектування собівартості: змінні і постійні 
витрати. Визначення точки самоокупності. Обґрунтування попиту і 
потреби потенційних споживачів. 

4 7 11 

7. Проектування цінової стратегії та графічне забезпечення фі-
нансового проекту. Встановлення цін у сфері послуг. Стратегія 
ціноутворення та конкуренція на основі цін. Стратегія вибору типу 
пакування. Вибір назви компанії та місця розташування. 

4 7 11 

8. Стратегія просування продукту на ринок. Проектування про-
моцій них заходів. Процес прямого продажу. Вибір часу виходу 
продукту на ринок. 

4 7 11 

9. Проектування витрат на фінансування нових проектів. Фор-
мування витрат на фінансове забезпечення проекту. Визначення 
резерви операційного капіталу. Формування операційного бюджету. 
Складання плану рахунків. Прогнозування обсягів збуту. Визначен-
ня собівартості реалізації та підрахування валового прибутку. 
Складання звіту про плановані прибутки та збитки. 

4 7 11 

10. Проектування грошових потреб для роботи підприємства. 
Ключові принципи руху грошових коштів. Грошові кошти на руках та 
кошти у розпорядженні. Бюджет руху грошових коштів. Джерела 
надходжень грошових коштів. Напрями витікання грошових коштів. 

4 7 11 

11. Реалізація фінансового проекту.  Складники реалізації фі-
нансового проекту. Контрольний перелік чинників для прийняття 
рішень при реалізації фінансового проекту. Десять заповідей реалі-
зації фінансового проекту. 

4 7 11 

РАЗОМ 44 76 120 
Практичні заняття 44 76 120 

Контрольні заходи    

 
8. Вимоги до індивідуальних завдань 

 
Комплексна контрольна робота за дисципліною виконується за двома напряма-

ми: індивідуальне розрахункове завдання з використанням вхідних даних у поваріан-
тному форматі та реферативне завдання за обраною студентом темою з переліку 
рекомендованих до дослідження. 

Мета комплексної контрольної роботи: 
1) узагальнення компетентностей, набутих за час навчання, шляхом виконання 

комплексного творчого фахового дослідницького проекту на прикладі даних у поварі-
антному форматі . 

2) розвиток здатності до застосування знань, навичок та вмінь, створених у про-
цесі вивченні дисципліни «Проектне фінансування», для розробки конкретних проек-
тних рішень щодо вдосконалення процесів та механізмів формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів й грошових потоків у сфері проектування; 

3) набуття здатностей діагностики і моделювання фінансової діяльності у сфері 
формування, розподілу та використання фінансових ресурсів й грошових потоків у 
сфері проектування. 

З огляду на визначенні в завданні умови в комплексній контрольній роботі сту-
дент повинен: 

- вміти на базі реальних даних застосовувати теоретичні та практичні знання, 
отримані під час вивчення дисципліни; 



- бути здатним пояснити методичні підходи до віднесення окремих статей бух-
галтерської звітності до тієї чи іншої складової показників, що розраховуються; 

- вміти виявити причини погіршення або поліпшення окремих показників проекту 
та оцінити їх вплив на перспективи розвитку проекту; 

- вміти визначити найбільш перспективні напрямки розвитку для забезпечення 
стійкої позиції проекту та обґрунтувати їх ефективність. 

Окрім виконання перелічених робіт, студент без використання джерел інформа-
ції має продемонструвати компетентність в таких питаннях: 

- складання фінансової звітності, аналіз та інтерпретація фінансової, статистич-
ної та пов’язаної інформації; 

- застосовування сучасного інформаційного та програмного забезпечення, во-
лодіння інформаційними технологіями у сфері фінансового аналізу підприємства; 

- використання фундаментальних закономірностей розвитку проектного фінан-
сування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснен-
ня професійної та наукової діяльності; 

- оцінка сучасного стану процесів формування, розподілу та використання фі-
нансових ресурсів й грошових потоків у сфері проектування, розробляти і  приймати 
обґрунтовані управлінські рішення; 

- вибір методів адаптації та напрямів використання міжнародних  стандартів  та 
нормативів в професійній діяльності у сфері управління фінансовими ресурсами у 
сфері проектування; 

- розробка проектів щодо підвищення ефективності формування, розподілу й 
використання фінансових ресурсів та грошових потоків у сфері проектування. 

 
 

9. Завдання для самостійної роботи здобувача 
 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожною темою; 
2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 

3) виконання тематики науково-дослідної роботи; 
4) підготовка до підсумкового контролю.  

 
10. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи  

зі студентами за дисципліною 
 

1. Мотивація і сутність проектного фінансування. Види проектного фінансування. 

2. Прогнозування ризиків проекту. Механізми хеджування ризиків проекту.  

3. Вибір та адаптація схеми фінансування проекту з врахуванням факторів ризи-
ку.   

4. Проектування собівартості продукції (послуг) та визначення точки самоокупно-
сті.  Проектування цінової стратегії проекту. 

5. Бюджетування як механізм управління фінансовою складовою проекту.  

6. Монетизація ідеї як основа формування бюджету проекту. 

7. Проектування витратної частини проекту. Механізми оптимізації витратної час-
тини проекту. 

8. Проектування доходної частини проекту. Вибір оптимальної схеми фінансу-
вання проекту з врахуванням факторів ризику. 
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9.  «Оптимістичний», «песимістичний» та «реалістичний» бюджет проекту. Прин-
ципи побудови та напрями застосування у процесі проектного фінансування.  

10. Диверсифікація грошових потоків проекту як механізм оптимізації фінансових 
показників проекту. 

11. Участь фінансових посередників у процесі фінансування проектних витрат.  

 

 
11. Вимоги до засобів діагностики, критерії  

та процедури оцінювання навчальних досягнень 
 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень формуються згідно з Положенням про організацію атестації здобувачів 
вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий уні-
верситет»,  Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською креди-
тною трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного 
вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – 
Д. : НГУ, 2015. – 25 с. 

 
12. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 

 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути розташо-

ваний на сайті кафедри економічного аналізу і фінансів та повинен містити [2]: 
1. Робочу програму дисципліни; 
2. Навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3. Методичне забезпечення практичних занять;  
4. Матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 

- попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним моду-
лем (темою); 

- розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою; 
- виконання індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
- підготовки до підсумкового контролю; 

5. Завдання комплексної контрольної роботи для підсумкового контролю рівня 
сформованості дисциплінарних компетентностей 

 
13. Рекомендована література 

 

13.1. Основна 

1. Бардиш Г. О. Проектне фінансування : [Підруч.] / Г. О. Бардиш. – [2-ге вид] – 
К.: Алерта, 2007. – 463 с.  

2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / И. А. Бланк – К.: Эльга-Н, 
Ника-Центр, 2001. – 386 с.  

3. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: [навч. посіб] / Ю.В. Богоявленська. – К.: 
Кондор, 2004. – 336 с.  

4. Бордмен Ентоні Е. Аналіз вигід і витрат: Концепції і практика / Бордмен Ентоні 
Е., Грінберг Девід X., Вайнінг Ейдан P., Веймер Девід Л.; Олексій Мороз (пер. з англ.), 
Тетяна Мороз (пер. з англ.). – [2-ге вид.] – К.: АртЕк, 2003. – 547 с.  



5. Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика : [Навч. посіб.] / С. О. Гуткевич. – 
К.: Вид-во Європейського університету, 2006. – 234 с.  

6. Донець Л. I. Економічні ризики та методи їх вимірювання : [Навч. посіб.] / Л. І. 
Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.  

7. Єрмошенко М. М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів : [Навч. посіб.] / М. М. 
Єрмошенко, І. О. Плужников. – К.: Національна академія управління, 2004. – 155 с.  

8. Загвойська Л. Д. Економічний аналіз інвестиційних проектів : [Навч. посіб.] / Л. 
Д. Загвойська, Т. Є. Маселко, М. М. Якуба. – Львів: Афіша, 2006. – 3 17 с.  

9. Кириленко Т. П. Проектне фінансування : [Підруч.] / Т.П. Кириленко. – К.: Знан-
ня, 2006. – 208 с.  

10. Кобиляцький Л.С. Управління проектами : [Навч. посіб.] / Міжрегіональна ака-
демія управління персоналом (МАУП). – К.: МАУП, 2002. – 198 с.  

11. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів : [Навч. 
посіб.] / Я. О. Лудченко. – К.: Ельга, 2004. – 208 с.  

12. Митяй О.В. Проектний аналіз : [Навч. посіб.] / О.В. Митяй. – К.: Знання, 2011. – 
311 с.  

13. Пересада А.А. Проектне фінансування : [Підруч.] / А. А. Пересада, Т.В. Майо-
рова, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2005. – 736 с.  

14. Тарасюк Г. М. Управління проектами : [Навч. посіб.] / Г. М. Тарасюк. – К.: Кара-
вела, 2004. – 344 с.  

 
13.2 Нормативно-правові акти 

 

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV 

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV 

3. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI 

4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III  

5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV 

6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінан-
сових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-III 

7. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 23 лютого 2006 р. № 
3480-IV.  

8. Закон України “Про іпотеку” від 5 червня 2003 р. № 898-IV.  

9. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотеч-
ним боргом та іпотечні сертифікати” від 19 червня 2003 р. N 979-IV 

10. Закон України “Про фінансово-кредитну діяльність і управління майном при 
будівництві нерухомості і операціях з нерухомістю” від 19 червня 2003 р. N 978-IV 

11. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. N 85/96-ВР 

12. Закон України “Про фінансовий лізинг”  від 16 грудня 1997 року N 723/97- ВР 

13. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. (із змін. і 
допов.). 
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14. Додаток А 

Таблиця А1 
 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам 
НРК 

 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Здатність організовувати й проводити дос-
лідження та генерувати нові ідеї щодо удо-
сконалення процесів і механізмів форму-
вання, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків у сфері проек-
тування 

 +   

Здатність проявляти лідерські навички у 
процесі пошуку шляхів удосконалення меха-
нізмів формування, розподілу й використан-
ня фінансових ресурсів та грошових потоків 
у сфері проектування 

   + 

Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів) у процесі обґрунтування рішень 
щодо удосконалення процесів і механізмів 
формування, розподілу й використання фі-
нансових ресурсів та грошових потоків у 
сфері проектування 

   + 

Здатність приймати обґрунтовані рішення 
щодо формування, розподілу й використан-
ня фінансових ресурсів та грошових потоків 
у сфері проектування 

   + 

Здатність працювати автономно у процесі 
розробки та обґрунтування управлінських 
рішень щодо формування, розподілу й вико-
ристання фінансових ресурсів та грошових 
потоків у сфері проектування 

   + 

Здатність працювати у міжнародному прос-
торі у процесі формування, розподілу й ви-
користання фінансових ресурсів та грошо-
вих потоків у сфері проектування 

  +  

Здатність розробляти проекти щодо форму-
вання, розподілу й використання фінансових 
ресурсів та грошових потоків у сфері проек-
тування. 

 +   

Здатність використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку проектного фінан-
сування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійс-
нення професійної та наукової діяльності 

+    

Здатність використовувати теоретичний та  
методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання фінансової діяльності у сфері 
проектування 

+    

Здатність застосовувати управлінські навич-
ки у сфері формування, розподілу й викори-
стання фінансових ресурсів та грошових по-
токів у сфері проектування 

  +  



Здатність оцінювати дієвість наукового, ана-
літичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері 
формування, розподілу й використання фі-
нансових ресурсів та грошових потоків у 
сфері проектування. 

 +   

Здатність демонструвати поглиблені знання 
у сфері проектного фінансування +    

Здатність використовувати положення і ме-
тоди дослідження інших наук для 
розв’язання професійних та наукових задач 
у сфері формування, розподілу й викорис-
тання фінансових ресурсів та грошових по-
токів у сфері проектування 

 +   

Здатність формулювати наукові завдання у 
сфері проектного фінансування фінансово-
кредитних установ, обирати напрями і мето-
ди досліджень 

 +   

Здатність до пошуку, використання та інтер-
претації інформації для вирішення профе-
сійних і наукових завдань в сфері проектного 
фінансування 

 +   

Здатність розробляти завдання для проек-
тування інформаційних систем проектного 
фінансування 

 +   
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Таблиця А2 

Матриця відповідності визначених програмою дисципліни «Проектне фінансування»  
результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати навчання Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Планувати та управляти часом при проведенні досліджень 
щодо удосконалення процесів і механізмів формування, роз-
поділу й використання фінансових ресурсів та грошових пото-
ків у сфері проектування. 

+ +                 

Проводити дослідження, генерувати нові ідеї щодо удоскона-
лення процесів і механізмів формування, розподілу й викорис-
тання фінансових ресурсів та грошових потоків у сфері проек-
тування, здійснювати  інноваційну діяльність 

+ +                 

Демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути 
лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток ко-
манди. 

 

+ 
 

 

 

+ 

               

Позитивно сприймати необхідність діяти на  основі  професій-
них етичних міркувань (мотивів). 

 

+ 
  +               

Оцінювати сучасний стан процесів формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів й грошових потоків у сфері 
проектування, розробляти і  приймати обґрунтовані управлін-
ські рішення. 
 

 

+ 
   +              

Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислен-
ня, відкритості до нових знань, оцінювати результати автоном-
ної роботи і нести відповідальність за особистий професійний 
розвиток 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

            

Обирати методи адаптації та напрями використання міжнарод-
них  стандартів  та нормативів в професійній діяльності у сфері 
проектного фінансування 

 

+ 
     

 

 

+ 

           

Розробляти проекти щодо формування, розподілу й викорис-
тання фінансових ресурсів та грошових потоків у сфері проек-
тування та управляти ними 

 

+ 
      

 

 

+ 

          

Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
проектного фінансування у поєднанні з дослідницькими і 
управлінськими інструментами для здійснення професійної та 
наукової діяльності. 

 

 

 

+ 

       

 

 

+ 

 

+ 

         



Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 
у сфері проектування. +          +        

Демонструвати управлінські навички у сфері проектного фінан-
сування +           +       

Обґрунтувати управлінські рішення у сфері проектного фінан-
сування та оцінювати їх ефективність +            +      

Застосовувати поглиблені знання у сфері  проектного фінансу-
вання для прийняття рішень 

+             +     

Адаптовувати положення та методи дослідження інших наук 
для розв’язання професійних та наукових задач у сфері проек-
тного фінансування 

+              +    

Виявляти проблеми, визначати наукові завдання у сфері прое-
ктного фінансування  і обирати методи для їх розв’язання +               +   

Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення 
професійних та наукових завдань в сфері проектного фінансу-
вання 

+                +  

Здійснювати самостійне дослідження та презентувати його ре-
зультати з  вмінням виокремлювати особистий внесок + +                 

Розробляти завдання для проектування інформаційних систем 
у сфері проектного фінансування +                 + 
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