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Інформація про 

дисципліну 

Предметом дисципліни «Проєктне фінансування» є методологічні 

положення та інструментарій системи фінансово-економічних, 

організаційних і правових відносин у процесі мобілізації ресурсів 

для фінансового забезпечення інвестиційних проєктів. Вивчення 

дисципліни допоможе студетам ухвалювати обґрунтовані рішення, 

пов’язані з визначенням потенційно ефективних інвестиційних 

проєктів та їхнім фінансуванням. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Проєктне фінансування» є нормативною 

дисципліною циклу професійної та практичної підготовки з 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

для освітньої програми «Банківський бізнес і фінансові 

технології», яка викладається в 10 семестрі в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою дисципліни «Проєктне фінансування» є формування у 

студентів знань з методології та інструментарію організації 

проєктного фінансування  на основі законодавства України з 

урахуванням вітчизняних та іноземних наукових досліджень. 

Завдання дисципліни: сформувати у студентів теоретичну та 

методологічну базу, необхідну для оволодіння практикою 

проєктного фінансування. 

Література для 

вивчення дисципліни 
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К.: Атіка, 2001. – 264 с.  

Додаткова література: 

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність». 

8. Закон України «Про акціонерні товариства». 

9. Закон України «Про інститути спільного інвестування». 

10. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок». 

11. Закон України «Про депозитарну систему України». 

12. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – К.: Укр. центр дух. культури, 

2000. – 440 с. 
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Україні, затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 

28.08.2001. 

14. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу 

акціонерного товариства, затверджене рішенням НКЦПФР № 385 

від 12.06.2018. 

15. Положення про порядок здійснення емісії облігацій 

підприємств та їх обігу, затверджене рішенням НКЦПФР № 425 

від 21.06.2018. 

16. Порядок скасування реєстрації випуску акцій, затверджене 

рішенням НКЦПФР № 737 від 23.04.2013. 

17. Положення про порядок реєстрації випуску акцій при 

заснуванні акціонерних товариств, затверджене рішенням 

НКЦПФР № 692 від 27.05.2014. 

18. Порядок реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) 

розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затверджене 

рішенням НКЦПФР № 426 від 21.06.2018. 

19. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник. – 

К.: Каравела, 2004. - 344с. 

20. Хачатурян А., Поканай І. Практичні аспекти випуску 

корпоративних і муніципальних єврооблігацій: крізь юридичні 

тернії до фінансового успіху // www.justinian.com.ua. 

Інтернет-джерела: 

21. www.ifc.org 

22. www.ebrd.com 

23. www.worldbank.com 

24. www.bank.gov.ua  

25. www.rada.gov.ua  

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 42 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

- сутність, завдання і теоретичні засади основних видів проєктного 

фінансування; 

- теоретичну та методологічну базу, необхідну для оволодіння 

практикою фінансування інвестиційних проєктів; 

- характерні ознаки проєктного фінансування та складові його 

організації; 

- методику оцінювання інвестиційних проєктів; 

- етапи та напрями передінвестиційних досліджень; 

- інструменти і методи управління інвестиційними проєктами; 

- складові фінансового забезпечення інвестиційних проєктів; 

- учасників ринку проєктного фінансування та їхні функції; 

- особливості фінансування інноваційних та венчурних проєктів; 

http://www.ifc.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


- характеристику і зміст фінансування інвестиційних проєктів за 

участю міжнародних фінансово-кредитних установ. 

Вміти: 

- аналізувати інвестиційний ринок, бізнес-плани інвестиційних 

проєктів, портфель цінних паперів та реальних інвестиційних 

проєктів, порядок організації проєктного фінансування; 

- планувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів, 

механізм бюджетування інвестиційного проєкту, організацію 

управління проєктами; 

- визначати об’єкти проєктного фінансування, оптимальну 

структуру джерел фінансування інвестиційних проєктів, методи і 

форми фінансування проєктів; 

- організовувати корпоративне фінансування інвестиційних 

проєктів; 

- координувати діяльність структурних підрозділів щодо 

формування портфеля цінних паперів, фінансування інвестиційних 

проєктів, оцінювання об’єктів бізнесу; 

- оцінювати можливості участі банку у фінансування 

інвестиційних проєктів, фінансові інструменти, інвестиційні 

проєкти, інвестиційну кредитоспроможність позичальників, майно 

та майнові права, ризики проєктного фінансування та інструменти 

управління ними; 

- розробляти бізнес-план і бюджет інвестиційного проєкту, 

інвестиційну політику банку. 

Ключові слова Інвестиційний проєкт, банківський інвестиційний кредит, 

процентна ставка, проєктна компанія, аналіз інвестиційного 

проєкту, акція, облігація, андеррайтинг, депозитарна діяльність, 

зберігач, депозитарна розписка, інститут спільного інвестування, 

інвестиційне банківництво, фонд прямого інвестування. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Тема 1. Теоретичні засади проєктного фінансування. 

Сутність проєктного фінансування. Місце проєктного 

фінансування у банківській діяльності. Відмінності проєктного 

фінансування від банківського кредитування та венчурного 

фінансування. Види проєктного фінансування.  Світовий досвід 

проєктного фінансування. Переваги та недоліки проєктного 

фінансування. 

Тема 2. Організація проєктного фінансування. 

Учасники проєктного фінансування. Послідовність проєктного 

фінансування. Нормативно-правове забезпечення проєктного 

фінансування в Україні. Поняття інвестиційного проєкту. Мета та 

завдання розробки проєкту. Необхідність інвестиційного проєкту, 

відповідальність за його реалізацію. Ризик при виконанні 

інвестиційного проєкту. Середовище реалізації інвестиційного 

проєкту. Учасники проєкту, їхня взаємодія. Життєвий цикл 

проєкту, його стадії. Ідентифікація, розробка, експертиза, 

переговори, реалізація та завершальна оцінка інвестиційного 

проєкту. Інвестиційний процес та його етапи. 

Тема 3. Передінвестиційні дослідження проєктів. 

Комерційний (маркетинговий) аналіз: дослідження конкурентного 

середовища, попиту і збуту, основних конкурентів. Основні 



питання, що розглядаються при проведенні технічного аналізу: 

масштаб проєкту, технологія, обладнання, інфраструктура, 

підготовка та освоєння виробництва, матеріально-технічне 

постачання та інші. Інституційний аналіз, його завдання та методи. 

Суть та напрямки соціального аналізу. Фінансовий аналіз, його 

цілі. Послідовність фінансового аналізу: аналіз фінансового стану 

фірми, аналіз беззбитковості виробництва, прогноз грошових 

потоків, оцінка ефективності інвестиційного проєкту. 

Економічний та екологічний аналізи. Основи аналізу ризику, його 

необхідність. 

Тема 4. Заходи та інструменти управління ризиками 

проєктного фінансування. 

Сутність та види ризиків проєктного фінансування. Оцінка ризиків 

проєктного фінансування. Інструменти управління ризиками 

проєктного фінансування. Особливості управління банками 

кредитними ризиками проєктного фінансування. 

Тема 5. Управління реалізацією інвестиційних проєктів. 

Сутність управління інвестиційними проєктами, його етапи. 

Процеси планування, виконання та контролювання в управлінні 

інвестиційними проєктами. Функції управління інвестиційними 

проєктами. Побудова організаційної структури проєкту. Місце 

банку в управлінні інвестиційними проєктами. 

Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційних проєктів. 

Власні та позичені джерела фінансування інвестиційного проєкту. 

Вартість капіталу. Визначення вартості капіталу, позиченого через 

банківські кредити та випуск облігацій. Вартість капіталу, 

залученого через випуск привілейованих акцій. Середньозважена 

вартість капіталу. Сутність бюджету капіталовкладень. Показники, 

що використовуються для оптимізації структури джерел 

фінансових коштів. Аналіз ефективності використання власного і 

залученого капіталу. Критерії оцінки в оптимізації структури 

капіталу інвестиційного проєкту. Оцінка інвестицій за умов 

обмежених інвестиційних можливостей. Розподіл інвестиційного 

капіталу. Вибір критеріїв ефективності та строковості обмеження 

фінансових ресурсів.  

Тема 7. Методи проєктного фінансування. 

Самофінансування інвестиційних проєктів. Сутність та види 

банківських інвестиційних кредитів. Організація процесу 

інвестиційного кредитування в банку. Банківська експертиза 

проєктної документації. Особливості різних форм забезпечення 

при інвестиційному кредитуванні. Моніторинг банківських 

інвестиційних кредитів. Приватне та публічне розміщення акцій. 

Способи та джерела збільшення статутного капіталу підприємства. 

Можливості розміщення акцій українських емітентів за кордоном. 

Депозитарні розписки. Приватне та публічне розміщення 

облігацій. Рейтингова оцінка облігацій. Закордонні облігації та 

єврооблігації. Способи та послідовність розміщення єврооблігацій. 

Державне фінансування інвестиційних проєктів. 

Тема 8. Участь фінансових установ у проєктному 

фінансуванні. 

Участь банків у проєктному фінансуванні. Сутність та значення 

інвестиційних банків, історія їх створення. Особливості організації 

діяльності інвестиційних банків. Основні напрямки діяльності 

інвестиційних банків. Обслуговування угод злиття-поглинання. 



Андеррайтинг. Депозитарне обслуговування клієнтів. Сутність та 

значення інститутів спільного інвестування. Закон України «Про 

інститути спільного інвестування». Організація діяльності пайових 

та корпоративних інвестиційних фондів в Україні. Компанії з 

управління активами. Інвестиційні обмеження інститутів спільного 

інвестування. Види інститутів спільного інвестування. 

Тема 9. Оцінювання майна суб’єктів проєктного 

фінансування. 

Принципи оцінки бізнесу. Об’єкти та суб’єкти оціночної 

діяльності. Організація процесу оцінювання майна. Інформаційна 

база для оцінювання майна суб’єктів проєктного фінансування. 

Методи оцінки вартості майна та майнових прав суб’єктів 

проєктного фінансування. Аналіз фінансового стану суб’єктів 

проєктного фінансування.  

Тема 10. Фінансування інноваційних проєктів. 

Сутність та особливості реалізації інноваційних проєктів. 

Визначення ефективності інноваційних проєктів як основа 

обґрунтування доцільності їхнього фінансування. Особливості 

фінансування інноваційних проєктів. Участь венчурного капіталу 

у фінансуванні інноваційних проєктів. Джерела формування 

ресурсів венчурних інвестиційних фондів. Способи мінімізації 

ризиків фінансування інноваційних проєктів. 

Тема 11. Фінансування проєктів за участю іноземного 

капіталу. 

Місце міжнародних фінансових організацій у проєктному 

фінансуванні. Історія створення міжнародних фінансових 

організацій. Група Світового банку: Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, 

Міжнародна асоціація розвитку, Багатостороннє агентство 

гарантування інвестицій, Міжнародний центр розв’язання спірних 

питань у сфері інвестицій. Реалізація проєктів Європейського 

банку реконструкції та розвитку в Україні. Фонди прямого 

інвестування. Фонди суверенного багатства. 

Теми практичних занять 
Тема 1. Теоретичні засади проєктного фінансування. 

Тема 2. Організація проєктного фінансування. 

Тема 3. Передінвестиційні дослідження проєктів. 

Тема 4. Заходи та інструменти управління ризиками проєктного 

фінансування та управління реалізацією інвестиційних проєктів. 

Тема 5. Фінансове забезпечення інвестиційних проєктів. 

Тема 6. Методи проєктного фінансування. 

Тема 7. Участь фінансових установ у проєктному фінансуванні та 

оцінювання майна суб’єктів проєктного фінансування. 

Тема 8. Фінансування інноваційних проєктів. Фінансування 

проєктів за участю іноземного капіталу. 

Детально подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит у кінці семестру, письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін “Фінанси”, “Інвестування”, “Банківські продукти в 

цифровій економіці”, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату інвестиційної діяльності, розуміння джерел фінансування 

інвестиційних проєктів. 

Навчальні методи та Презентації, лекції, практичні заняття, розв’язування задач, 



техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

групові проєкти, спільні розробки, дискусії. 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни необхідним є 

використання мультимедійного проєктора. Вивчення курсу не 

потребує використання програмного забезпечення, крім загально 

вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25. 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 25. 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання 

науково-дослідного проєкту). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 

не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до екзамену. 1. Суть та види проєктного фінансування. 

2. Учасники проєктного фінансування. 

3. Послідовність проєктного фінансування. 

4. Ризики проєктного фінансування. 

5. Місце банку в проєктному фінансуванні. 

6. Інвестиційні фонди. 

7. Венчурні фонди. 



8. Інвестиційні банки. 

9. Суть та порядок управління інвестиційним проєктом. 

10. Організаційні структури проєкту. 

11. Аналіз інвестиційних проєктів. 

12. Види аналізу інвестиційних проєктів. 

13. Джерела фінансування інвестиційних проєктів. 

14. Критерії відбору інвестиційних проєктів до реалізації. 

15. Розподіл інвестиційного капіталу, його види. 

16. Діяльність банку на фондовому ринку. 

17. Інвестиційне кредитування. 

18. Порядок створення і функціонування акціонерного товариства. 

19. Послідовність і способи розміщення акцій. 

20. Депозитарні розписки. 

21. Суть та види облігацій. 

22. Процедура випуску облігацій. 

23. Єврооблігації. 

24. Кредитні ноти. 

25. Міжнародні фінансові організації і проєктне фінансування. 

26. Фонди прямого інвестування. 

27. Фонди суверенного багатства. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

*Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльно-

сті (заняття)* 

*лекція, самос-

тійна, дискусія, 

групова робота) 

Література. 

*Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Тер-

мін 

ви-

кон. 

1 

Тема 1. Теоретичні засади проєктного 

фінансування. 

Сутність проєктного фінансування. Місце 

проєктного фінансування у банківській 

діяльності. Види проєктного фінансування.  

Світовий досвід проєктного фінансування. 

Переваги та недоліки проєктного 

фінансування. 

Лекція 1, 2, 3, 5 - - 

2 

Тема 2. Організація проєктного 

фінансування. 

Учасники проєктного фінансування. 

Послідовність проєктного фінансування. 

Нормативно-правове забезпечення 

проєктного фінансування в Україні. Поняття 

інвестиційного проєкту. Мета та завдання 

розробки проєкту. Необхідність 

інвестиційного проєкту, відповідальність за 

його реалізацію. Ризик при виконанні 

інвестиційного проєкту. Середовище 

реалізації інвестиційного проєкту. Учасники 

проєкту, їхня взаємодія. Життєвий цикл 

проєкту, його стадії. Ідентифікація, розробка, 

експертиза, переговори, реалізація та 

завершальна оцінка інвестиційного проєкту. 

Інвестиційний процес та його етапи. 

Лекція 1, 2, 3, 5, 6 - - 

2 
Тема 1. Теоретичні засади проєктного 

фінансування. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 3, 5 

Підготувати 

матеріал 

Два 

тижні 

3 
Тема 3. Передінвестиційні дослідження 

проєктів. 

Комерційний (маркетинговий) аналіз: 

Лекція 1, 2, 3, 5, 6 - - 



дослідження конкурентного середовища, 

попиту і збуту, основних конкурентів. 

Основні питання, що розглядаються при 

проведенні технічного аналізу. Інституційний 

аналіз, його завдання та методи.  

4 

Тема 3. Передінвестиційні дослідження 

проєктів. 

Суть та напрямки соціального аналізу. 

Фінансовий аналіз, його цілі. Економічний та 

екологічний аналізи. Основи аналізу ризику, 

його необхідність. 

Лекція 1, 2, 3, 5, 6 - - 

4 
Тема 2. Організація проєктного 

фінансування. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 3, 5, 6 

Підготувати 

матеріал, 

групова 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

5 

Тема 4. Заходи та інструменти управління 

ризиками проєктного фінансування. 

Сутність та види ризиків проєктного 

фінансування. Оцінка ризиків проєктного 

фінансування. Інструменти управління 

ризиками проєктного фінансування.  

Лекція 1, 2, 4, 6, 12 - - 

6 

Тема 5. Управління реалізацією 

інвестиційних проєктів. 

Сутність управління інвестиційними 

проєктами, його етапи. Процеси планування, 

виконання та контролювання в управлінні 

інвестиційними проєктами.  

Лекція 1, 2, 4, 5, 6, 19 - - 

6 
Тема 3. Передінвестиційні дослідження 

проєктів. 

Практичне 

заняття 
1, 2, 3, 5, 6 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами 

Два 

тижні 

7 

Тема 5. Управління реалізацією 

інвестиційних проєктів. 

Функції управління інвестиційними 

проєктами. Побудова організаційної 

структури проєкту. Місце банку в управлінні 

інвестиційними проєктами. 

Лекція 1, 2, 4, 5, 6, 19 - - 

8 

Тема 6. Фінансове забезпечення 

інвестиційних проєктів. 

Власні та позичені джерела фінансування 

інвестиційного проєкту. Вартість капіталу. 

Середньозважена вартість капіталу.  

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

12 
- - 

8 

Тема 4. Заходи та інструменти управління 

ризиками проєктного фінансування та 

управління реалізацією інвестиційних 

проєктів. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 4, 5, 6, 

12, 19 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами 

Два 

тижні 

9 

Тема 6. Фінансове забезпечення 

інвестиційних проєктів. 

Сутність бюджету капіталовкладень. Оцінка 

інвестицій за умов обмежених можливостей. 

Розподіл інвестиційного капіталу.  

Лекція 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

12 
- - 

10 

Тема 7. Методи проєктного фінансування. 

Самофінансування інвестиційних проєктів. 

Сутність та види банківських інвестиційних 

кредитів. Приватне та публічне розміщення 

акцій. Можливості розміщення акцій 

українських емітентів за кордоном. 

Депозитарні розписки.  

Лекція 

7, 8, 10, 11, 

13, 14, 16, 17, 

18, 24, 25 

- - 

10 
Тема 5. Фінансове забезпечення 

інвестиційних проєктів. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

12 

Підготувати 

матеріал, 

робота над 

задачами  

Два 

тижні 



11 

Тема 7. Методи проєктного фінансування. 

Приватне та публічне розміщення облігацій. 

Закордонні облігації та єврооблігації. 

Способи та послідовність розміщення 

єврооблігацій. Державне фінансування 

інвестиційних проєктів. 

Лекція 
7, 8, 10, 11, 

13, 15, 20, 25 
- - 

12 

Тема 8. Участь фінансових установ у 

проєктному фінансуванні. 

Участь банків у проєктному фінансуванні. 

Сутність та значення інвестиційних банків. 

Особливості організації діяльності 

інвестиційних банків. Обслуговування угод 

злиття-поглинання. Андеррайтинг. 

Депозитарне обслуговування клієнтів.  

Лекція 
4, 7, 10, 11, 

13, 24, 25 
- - 

12 Тема 6. Методи проєктного фінансування. 
Практичне 

заняття 

7, 8, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 20, 24, 

25 

Підготувати 

матеріал, 

групова 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

13 

Тема 8. Участь фінансових установ у 

проєктному фінансуванні. 

Сутність та значення інститутів спільного 

інвестування. Організація діяльності пайових 

та корпоративних інвестиційних фондів в 

Україні. Компанії з управління активами. 

Види інститутів спільного інвестування. 

Лекція 4, 9, 10, 11, 25 - - 

14 

Тема 9. Оцінювання майна суб’єктів 

проєктного фінансування. 

Принципи оцінки бізнесу. Організація 

процесу оцінювання майна. Інформаційна 

база для оцінювання майна. Аналіз 

фінансового стану суб’єктів проєктного 

фінансування.  

 1, 2, 3, 4, 5 - - 

14 

Тема 7. Участь фінансових установ у 

проєктному фінансуванні та оцінювання 

майна суб’єктів проєктного фінансування. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

9, 10, 11, 13, 

24, 25 

Підготувати 

матеріал, 

групова 

робота над 

науково-по-

шуковим 

завданням 

Два 

тижні 

15 

Тема 10. Фінансування інноваційних 

проєктів. 

Сутність та особливості реалізації 

інноваційних проєктів. Особливості 

фінансування інноваційних проєктів. Участь 

венчурного капіталу у фінансуванні 

інноваційних проєктів.  

Лекція 1, 2, 3, 4, 5, 6, - - 

16 

Тема 11. Фінансування проєктів за участю 

іноземного капіталу. 

Місце міжнародних фінансових організацій у 

проєктному фінансуванні. Історія створення 

міжнародних фінансових організацій. Група 

Світового банку. Реалізація проєктів 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку в Україні. Фонди прямого 

інвестування. Фонди суверенного багатства. 

Лекція 
10, 11, 21, 22, 

23 
- - 

16 

Тема 8. Фінансування інноваційних проєктів. 

Фінансування проєктів за участю іноземного 

капіталу. 

Практичне 

заняття 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

10, 11, 21, 22, 

23 

Підготувати 

матеріал, 

захист 

науково-

пошукових 

завдань 

Два 

тижні 

 


