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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Головною метою вивчення дисципліни «Проектне 
фінансування» є оволодіння студентами методів, механізмів та 
інструментів фінансування проектів із різних фінансових джерел, а 
також формування практичних навичок з оцінювання ефективності 
проектів і фінансового стану компаній задля з’ясування 
можливостей фінансування інвестиційних, інноваційних та інших 

проектів. 

         Завдання цього курсу: 

� засвоєння методів, способів, механізмів та інструментів 
фінансових ресурсів для фінансування різних проектів з різних 

можливих джерел; 

� ознайомлення з методами і способами оцінювання проектів і 
програм з метою їх фінансування; 

� опанування методів проектного аналізу і оцінювання 
кредитоспроможності позичальника проектних коштів; 

� опанування методів і способів аналізу альтернативних джерел 

проектного фінансування і прийняття рішень щодо їх вибору; 

� ознайомлення з роллю міжнародних фінансових установ у 

проектному фінансуванні та опанування методів залучення 
фінансових ресурсів через міжнародні ринки; 

� формування навичок оцінки фінансових ринків і визначення 
проектних ризиків, які супроводжують проектне фінансування, 
а також методів і способів їх страхування  
 Після вивчення  даного курсу студенти повинні знати: 

� теоретичні питання здійснення проектного фінансування; 
� методологію альтернативного аналізу джерел 

фінансування і кредитного аналізу позичальника 
проектних ресурсів; 

� основні вимоги до структури проекту і принципи 

розробки техніко-економічного обґрунтування; 
� методологію фінансового і комерційного аналізу 

проектів; 

� механізм обґрунтування фінансування проектів за 
допомогою лізингу; 

� передовий вітчизняний і світовий досвід здійснення 
проектного фінансування. 
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У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

� 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. 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ТЕМА 1 

МОТИВАЦІЯ І СУТНІСТЬ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

Питання для обговорення: 

1. Зміст та характеристика проектного фінансування. 
2. Види проектного фінансування. 
3. Світовий досвід розвитку проектного фінансування. 
4. Передумови розвитку проектного фінансування в 

Україні. 
 

Тестові завдання: 

1. Які головні аспекти розглядає курс "Проектне 
фінансування "? 

а) мотивацію і сутність проектного фінансування; 
б) порядок пре ведення передінвестйїдшних досліджень; 
в) склад та укладання проектно-кошторисної 

документації; 
г) порядок проведення тендерів (торгів), експертизи і 

фінансового забезпечення проектів; 

ц)    розгляд методів інвестиційного кредитування. 
2. Під проектним фінансуванням у міжнародній практиці 

розуміють: 
а) фінансування інвестиційних проектів, коли основним 

забезпеченням наданим банком кредитів є сам проект, тобто 
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доходи, які отримає створене і реконструйоване підприємство в 

майбутньому; 

б) фінансування, яке базується на життєздатності самого 

проекту без урахування кредитоспроможності його учасників, їх 

гарантій і гарантій погашення кредиту третіми сторонами; 

в) фінансування інвестицій, при якому джерелом 

погашення заборгованості є потоки грошової готівки (cash flow), 

яісі генеруються в результаті самого інвестиційного проекту; 

г) фінансування, при якому кредитор оцінює, по-перше, 
потоки готівки й обсяг очікуваних надходжень для визначення 
перспектив повернення наданих коштів, по-друге, активи 

підприємства (або іншої економічної одиниці), які служать 
забезпеченням кредиту; 

д) фінансування, забезпечене економічною і технічною 

життєздатністю підприємства, що дає змогу генерувати потоки 

готівки, достатні для обслуговування боргу. 

3. Об'єктом проектного фінансування є: 
а) сектор економічної інфраструктури; 

б) промислове підприємство; 

в) підприємницький сектор; 

г) активи підприємства;  д) основні засоби підприємства. 
4. Принципи проектного фінансування — це: 
а) принцип піі виїденої ризиковості проектного 

фінансування; 
б) принцип покриття боргу; 

в) принцип обмеженої відповідальності клієнта; 
г) принцип строковості; 
д) принцип забезпеченості позичок. 

5. Які принципи не належать до процесу проектного 

фінансування? 

а) принцип цільового характеру кредиту; 

б) принцип платності кредиту; 

в) принцип формування джерел для здійснення 
проектного фінансування; 

г) принцип гарантування погашення боргу; 

д) принцип по зернения коштів. 

6. Принцип формування джерел для здійснення проектного 

фінансування має: 
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а) комплексний характер, зважаючи на масштабність і 
високу капіталомісткість об'єкта інвестування; 

б) забезпечити розподіл ризиків серед максимальної 
кількості учасників проекту; 

в) оцінювати об'єкт фінансування крізь призму показника 
обслуговування боргу; 

г) детально аналізувати побут і ціни на продукцію, для  
виробництва якої позичаються кошти; 

д) оцінити відповідальність ініціатора проекту. 

7. Гарантії суб'єктів інвестування проекту можуть 
включати: 

а) платіжну гарантію; 

б) гарантію затвердження проекту; 

в) додаткову гарантію як депозит суб єкта; 
г) додаткову гарантію як депозит суб'єкті їв, які беруть 

участь у реалізації проекту; 

д) страхування боргових зобов'язань. 
8. Інвестиційний проект — це: 
а) сукупність документів, що характеризують проект від 

задуму до досягнення заданих показників ефективності; 
б) обмежена за часом цілеспрямована змінна система зі 

встановленими вимогами до якості результатів, можливими 

межами витрати коштів і ресурсів то специфічною організацією з 
його розробки і реалізації; 

в) те, що замислюється або планується; 
г) задача з певними вихідними даними й очікуваними 

результатами (цілями), що обумовлюють спосіб її розв'язання; 
д) комплекс взаємозалежних заходів, спрямованих на 

досягнення цілей протягом обмеженого часу при обмеженні 
грошових та інших ресурсів. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Поясніть, що стримує розвиток проектного 

фінансування в Україні. 
2. Які законодавчі акти покладені в основу розвитку 

проектного фінансування в Україні? 

3. Окресліть перспективи розвитку проектного 

фінансування в Україні. 
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4. Назвіть країни — світові лідери розвитку проектного 

фінансування. 
5. Охарактеризуйте світовий досвід поширення проектного 

фінансування. 
 

ТЕМА 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

Питання для обговорення: 

1.Зміст та складові системи проектного фінансування. 
2. Суб’єкти проектного фінансування. 
3.Порядок розробки інвесторської проектно-кошторисної 

документації. 
4.Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-

кредитними установами. 

5.Правове регулювання договірних відносин щодо 

проектного фінансування. 
 

Тестові завдання: 

1. Стадії здійснення проекту - це: 
а) ідентифікація; 
б) експертиза; 
в) економічні дослідження; 
г) маркетингові дослідження; 
д) визначення ефективності проекту 

2. Зміст стадії «експертиза проекту» — це: 
а) остаточна оцінка всіх аспектів проекту перед запитом 

чи зішенням про його фінансування; 
б) звуження кола за пропонованих на першій стадії циклу 

інвестиційних ідей шляхом детального його визначення; 
в) вибір або генерування таких ґрунтовних ідей, які 

можуть забезпечити виконання важливих завдань розвитку; 

г) офіційна зустріч інвесторів і замовників стосовно 

впровадження проекту; 

д) виконання необхідних робіт для досягнення цілей 

проекту 

3. Яка стадія здійснення проекту передбачає 
ретроспективний аналіз?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

а)    завершальна оцінка; 
б) переговори; 

в) ідентифікація; 
г) розробка; 
д) експертиза. 
4. Які Вам відомі кредитори інвестиційного проекту? 

а) спеціалізовані агентства експортних кредитів; 

б) міжнародні фінансові організації; 
в) комерційний банк або банківський холдинг; 
г) юридичні особи України; 

д) лізингові компанії. 
5. Учасники інвестиційної діяльності — це ... 
а) громадяни і юридичні особи України, інших держав, що 

забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на 
підставі доручень інвесторів; 

б) особи чи організації, які фінансують проект; 
в) особи чи орі анізації, які організовують тендери (торги); 

г) особи чи організації, які забезпечують розробку 

проектно - кошторисної документації; 
д) особи чи організації, які проводять експертизи 

інвестиційних проектів. 

6. Які групи можуть бути об'єднані у типи проектного 

фінансування за ознакою обмеженості регресу? 

а) з повним регресом на позичальника; 
б) без регресу на позичальника; 
в) з обмеженим регресом на позичальника; 
г) без регресу на позичальника в період, який є наступним 

за введенням проекту в експлуатацію; 

д) з повним регресом на позичальника в частині 
комерційного ризику, який приймається спонсором проекту або 

третіми сторонами. 

7. Інвестиційний ринок — це... 
а) економічна категорія, що являє собою збалансованість 

попиту і пропозиції на інвестиції; 
б) один із методів оцінки фінансової діяльності країни; 

в) показник, що характеризує рівень економічного 

розвитку держави; 
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г) показники, що характеризують фінансовий розвиток 

держави; 

д) категорія, яка охоплює всі напрямки суспільного 

виробництва. 
8. Кон'юнктура інвестиційного ринку — це... 
а) форма збалансованості попиту і пропозиції на 

інвестиції; 
б) форма виявлення на інвестиційному ринку в цілому, або 

на окремих його сегментах системи факторів, які визначають 
співвідношення попиту, пропозиції, цін та конкуренції; 

в) форма систематичного дослідження при формуванні 
ефективної інвестиційної стратегії; 

г) форма прийняття економічно обґрунтованих 

інвестиційних рішень; 
д) фінансово-кредитні інститути і сервісні організації", які 

здійснюють інвестиційну діяльність. 
9. Суб'єкти проекту є основним елементом його структури 

тому, що...: 

а) саме вони забезпечують реалізацію задуму; 

б) саме вони виконують контрольну функцію; 

в) саме вони беруть участь у визначенні життєвого циклу 

проекту; 

г) саме вони визначають окупність інвестицій; 

д) саме вони проводять маркетингові дослідження 
просування на ринку інвестиційного продукту. 

10. Під час узгодження суб'єктів проекту проводиться 
розподіл...: 

а) обов'язків між ними; 

б) обсягів робіт за інвестиційним проектом; 

в) ступеня ризику впровадження проекту; 

г) прибутку у разі фактичного впровадження проекту; 

д) матеріальних цінностей для кожного етапу проекту. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Розкрийте особливості локальних, об’єктних та 
зведених кошторисів. 

2. Що визначається за результатами зведеного 

кошторисного розрахунку? 
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3. Визначте функції та особливості участі кожного 

суб”єкту проектного фінансування. 
4. Як здійснюється регулювання проектного фінансування 

в Україні ? 

5. Охарактеризуйте види договорів, які укладаються в 
процесі реалізації проектів. 

 

ТЕМА 3 

ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ 

 
Питання для обговорення: 

1. Зміст  та характеристика інвестиційних проектів, їх 

основні ознаки 

2. Класифікація інвестиційних проектів 

3. Бюджетування інвестиційного проекту. 

4. Методи оцінки інвестиційних рішень. 
 

Тестові завдання:  

1. Перша стадія інвестиційного проекту — це: 
а) ідентифікація; 
б) розробка; 
в) переговори; 

г) реалізація; 
д) експертиза. 
2. На стадії ідентифікації проводиться: 
а) визначення наявності основних матеріальних ресурсів; 

б) визначення наявності людських ресурсів для проекту; 

в) вибір цілей інвестиційного проекту; 

г) визначення завдань інвестиційного проекту; 

д) оцінка масштабу проекту. 

3. Досить поширеними критеріями відхилення ідей проектів 
є: 

а) недостатній попит на запропонований проект; 
б) висока вартість проекту порівняно з очікуваними 

доходами; 

в) направлення проекту на детальну розробку; 

г) надмірний ризик проекту; 

д) відсутність політичної підтримки. 
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4. Резюме проекту — це: 
а) аналітична записка з викладом суп проекту; 

б) документ обґрунтування доцільності інвестицій; 

в) план обсягів збуту продукції проекту; 

г) прогноз величини витрат інвестиційних ресурсів; 

д) аналітична записка обґрунтування факторів, які 
впливають на впровадження проекту 

5. Основними критеріями прийняття ідеї проекту є: 
а) технічна і технологічна можливість його реалізації; 
б) довгострокова життєздатність»; 

в) економічна ефективність; 
г) експертиза проекту; 

д) розробка проекту 

6. Скринінг має встановити: 

а) чи варто здійснювати проект; 
б) який з варіантів проекту є найкращим для досягнення 

його цілей?; 

в) ефективність проекту; 

г) термін окупності інвестицій; 

д) джерела фінансування проекту. 

7. Масштаб і тривалість скринінгу залежить від: 

а) виду й типу проекту; 

б) видів джерел фінансування проекту; 

в) ідеї проекту; 

г) прибутковості проекту; 

д) обсягів ринку збуту інвестиційного продукту. 

8. Маркетинг — це...: 
а) стратегічна діяльність в інвестиційній сфері; 
б) безперервний процес виявлення задоволення і 

відновлення потреб ринку споживача інвестиційного продукту; 

в) дослідження ринку збуту інвестиційного продукту; 

г) встановлення потенційних покупців інвестиційного 

продукту; 

д) визначення можливої чисельності оптових покупців 

продукції за межами регіону. 

9. Прогноз динаміки рівня цін на інвестиційну продукцію на 
майбутнє складається: 
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а) за результатами оцінювання і виявлення рівня і динаміки 

цін на продукцію внутрішнього ринку; 

б) за результатами оцінювання і виявлення рівня і динаміки 

цін на продукцію зовнішнього ринку; 

в) за результатами діяльності підприємства на ринку попиту 

і пропозиції; 
г) згідно зі звітом про обсяги реалізації продукції у 

минулому періоді; 
д) на основі аналітичних результатів дослідження цінової 

політики під за останні 5 років. 

 10. Обсяги продукції, що плануються за інвестиційним 

проектом, розраховуються за одиницями виміру: 

а) кількість натуральних одиниць; 
б) у національній валюті; 
в) у доларах США; 

г) у російських рублях; 

д) у німецьких марках. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Які є відмінності між грошовим потоком інвестиційного 

проекту і балансовим прибутком? 

2. Які грошові потоки мають відношення до аналізу 

інвестиційного проекту? 

3. Охарактеризуйте логічні положення, покладені в основу 

аналізу інвестиційного проекту. 

4. Назвіть групи критеріїв та методи оцінки ефективності 
інвестицій. 

5. Поясніть, як враховується інфляція у процесі оцінки 

проектів. 

6. У чому полягає методика коригування коефіцієнта 
дисконтування на індекс інфляції? 

 

 

ТЕМА 4 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПРОЕКТУ 
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Питання для обговорення: 

1. Обгрунтування доцільності проекту 

2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів 
3. Бюджетування капіталу. 

 

Практичні завдання: 

 

Задача 1. Нехай без інфляційна банківська кредитна ставка 
r становить 12%, а ставка інфляції 18%. Ймовірність втрати 

позичених коштів Рв  знаходиться на рівні 0,3. Визначити за якою 

ставкою банк надасть інвестиційний кредит позичальнику. 
            Задача 2. Чи доцільна реалізація інноваційного проекту за 
умов, що дисконтна ставка дорівнює 10 %, а податок на прибуток – 

25%? 

Таблиця 1 

Показники 2005 р.2006 р.2007 р.2008 р.2009 р.2010 р.

Інвестиції, тис. грн. 850 800 400 - - - 

Прибуток, тис. грн. - - 800 1800 1900 1900 

Амортизаційні 
відрахування, тис. грн. - - 200 200 200 200 

Використовуючи дані таблиці, розрахуйте термін окупності 
інвестицій. 

 Задача 3. Ви маєте 10 тис. грн. і хочете вкласти їх в 
ефективний проект. Їх можна витрати на купівлю акцій компанії 
“Різноекспорт” (25% на вкладений капітал), купівлю 5 тис. т товару 

для продажу його по 2,4 грн. за тонну, купівлю офісу 30 кв. м для 
здачі його в оренду за 80 грн. за 1 кв. м або використати як депозит 
на рахунок в Укрексімбанку (22% річних). Ви обрали найменш 

ризикований варіант і куп офіс. Розрахуйте альтернативну вартість 
проекту (в грн.). 

Задача 4. Змінні витрати на реалізацію проекту становлять 
16 грн. на одиницю продукції. Ціна продукції, що планується 
випускати, 36 грн. за одиницю. Постійні витрати – 6000 грн. 

Розрахуйте точку беззбитковості (од.). 

Задача 5. Визначити індекс рентабельності проекту, 

виходячи з таких даних: обсяг інвестицій в інноваційний проект 
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становить 1200 тис. грн. (на перший рік припадає 1000 тис. грн., на 
другий – 200 тис. грн.). Грошові потоки, починаючи з другого року 

реалізації проекту, становитимуть 200 тис. грн., у наступні роки – 

відповідно 800, 1000, 1000, 1100 тис. грн. Дисконтна ставка – 5%. 

            Приклади розв’язання задач: 

1. За минулі періоди активи компанії АБВ змінювались у 

залежності від товарообігу компанії на величину, що становить 
60% від зміни товарообігу, заборгованість на 30%. Виручка від 

продажу товарів, як передбачається, наступного року, зросте на 200 

000 грн. Чистий прибуток компанії після вирахування дивідендів в 
минулому становив 3% від товарообігу компанії. Припускаючи, що 

товарообіг планується 1000000 грн., треба визначити скільки 

коштів треба залучити для фінансування у наступному році за 
рахунок зовнішніх джерел. 
        Розв’язання: 

        Розрахуємо  обсяг фінансування за  рахунок зовнішніх джерел: 

0,70 х (200 000 грн.) - 0,30 х 200 000 грн.) - 0,03 х (1 000 000 

грн.) = 140000 грн.  - 60 000 грн. – 30000 грн. = 50 000 грн.  

      Отже, компанія, якщо вона хоче збільшити обсяг продажу своїх 

товарів на 200000 грн., як припускається у нашому випадку, має 
забезпечити фінансування за рахунок зовнішніх джерел у сумі 50 

000 грн. Без такого фінансування компанія не зможе купувати 

більше сировини і матеріалів, не зможе накопичувати інші активи 

та досягти наміченого обсягу товарообігу.                       

          2. Компанія виготовляє продукт А. Величина постійних 

витрат – 230 тис. грн. для даного виробництва. Максимально 

можливий обсяг випуску продукції становить 1000 одиниць. 
Одиниця продукції реалізується за ціною 800 грн., перемінні 
витрати складають – 250 грн. на одиницю продукції. Розрахувати 

реальну кількість випущеної продукції А за інвестиційним 

проектом. 

         Розв’язання: 

        Використовуємо формулу:  

V  = Cf / (Ps -   Cv ) 

де Ps – ціна одиниці продукції; 
Cv – перемінні витрати на одиницю продукції; 
V – кількість одиниць випущеної продукції; 
Cf  - річні постійні витрати 
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      Розрахуємо:     V  = 230 000 / (800 – 250) = 419 одиниць 

продукції.  
         3. Нехай без інфляційна банківська кредитна ставка r 

становить 9%, а ставка інфляції 10%. Ймовірність втрати 

позичених коштів Рв  знаходиться на рівні 0,2. Визначити за якою 

ставкою банк надасть інвестиційний кредит позичальнику. 

        Розв’язання: 

        Спочатку визначимо без ризикову ставку кредиту з 
урахуванням  інфляції, використовуючи формулу: 

r і  = (1+ r) (1 + і ) – 1 = (1+ 0,09)(1 +0,1) – 1 = 0,199 (19,9%). 

  Далі визначимо відсоткову ставку за інвестиційний кредит з 
урахуванням імовірності (ризику) втрати позичених коштів: 

R = 0,199 + ( )199,01
2,01

2,0
+

−
  = 0,4988 (≈ 50%). 

  Таким чином, у даному конкретному випадку банк має право 

встановити для позичальника відсоткову ставку на рівні 50%. Якби 

ж інфляційна складова кредитного відсотку становила 0, то 

значення  відсоткової ставки за інвестиційний кредит з 
урахуванням імовірності (ризику) втрати позичених коштів було б 

таким: 

R = 0,09 + ( )09,01
2,01

2,0
+

−
  = 0,3625  (36,25%). 

      Отже, ризик інфляції значно впливає  на кредитний відсоток.  

 

           Тестові завдання: 

1.   Основними критеріями прийняття проекту є: 
а)  технічна та технологічна можливість його реалізації; 
б)  довгострокова життєздатність; 
в)  економічна ефективність; 
г)  організаційне та адміністративне забезпечення; 
д)  всі відповіді вірні.  
 2.    Аналіз можливості реалізації проекту не передбачає 

відповіді на запитання про: 

а)  технічну узгодженість проекту; 

б)  відповідність звичаям і традиціям;  

в)   політичну ситуацію; 

г)   обмінний курс валют; 
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д)   рівень попиту на продукцію. 

 3.   При проведенні технічного аналізу не передбачаються: 
          а)   оцінка компонентів проекту; 

б)  аналіз розташування проекту; 

в)   розгляд процедур укладення контрактів; 

г)   аналіз витрат і вигод; 

д)   строки і фази виконання. 
4.   При проведенні комерційного аналізу не передбачається 

розгляд: 

а)   графіка поставок; 

б)  доступності та якості потрібних ресурсів; 

в)  форм розрахунків та виконання поставок; 

г)   законодавчих обмежень.  
 5.   При проведенні фінансового аналізу не розглядаються: 
а)   обґрунтованість фінансових прогнозів; 
б)   достатність оборотного капіталу; 

в)   доцільність використання національних ресурсів;  

г)    забезпеченість платоспроможності по кредитах. 

 6.   Економічний аналіз не дозволяє оцінити: 

а) чи виправдано використання проектом національних 

ресурсів; 

б)   конкретний попит на ці ресурси; 

в)   можливості фінансування за рахунок різних джерел; 

г) вигоди суспільства в цілому в результаті реалізації 
проекту; 

д)    необхідні стимули для різних учасників проекту. 

 7.   Для досягнення максимальної оцінки проекту необхідно 

дотримуватись таких умов: 

а) особи, які керували розробкою та здійсненням проекту, 

повинні брати участь у проведенні завершальної оцінки; 

б)   об’єктивність оцінки не повинна викликати сумніву; 

в)  завершальній оцінці необхідно піддати якомога більше 
проектів; 

г)   всіх перелічених умов.  

 8.   Грошовий потік – це: 
а)  різниця між грошовими надходженнями і витратами;  

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних 

ресурсів з метою одержання доходів; 
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      в)   капітальні вкладення; 
г)   кошти, вкладені в об’єкти розвитку; 

д)   прибуток від інвестиційної діяльності. 
9.   Показник чистої теперішньої вартості відображає: 
а) відношення суми дисконтованих вигід до суми 

дисконтованих витрат; 
б)  різницю між дисконтованими сумами грошових надходжень 

і витрат, які виникають при реалізації проекту; 

в)   норму дисконту, за якою проект вважається економічно 

доцільним; 

      г)  міру зростання цінності фірми в розрахунку на одну грошову 

одиницю інвестицій. 

 

ТЕМА 5 

ЗАХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

Питання для обговорення: 

1. Характеристика ризиків проектного фінансування 
2. Оцінка та управління проектними ризиками 

3.Специфіка управління кредиторами (банками) 

проектними ризиками  

4.Основні інструменти та методи, які використовують 
банки при управлінні ризиками проектного фінансування 

5.Управління банками кредитними ризиками у схемах 

проектного фінансування 
 

Тестові завдання: 

1. До методів вимірювання ризиків, які використовують для 
вибору варіанта вкладення інвестицій, не належить: 

а) метод моделювання; 
б) демонстраційний метод; 

в) метод математичної статистики; 

г) першочергова інспекція інвестицій; 

д) метод контролю якості інвестицій. 

2. Інвестиційний ризик — це: 
а) ймовірність виникнення незапланованих витрат в ситуації 

невизначеності умов інвестиційної діяльності; 
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б) можливість неодержання або втрати прибутку в ході 
реалізації проекту; 

в) процес реагування на події та зміни ризиків у процесу 

виконання проекту; 

г) можливість визначити число І розміри окремих ризиків та 
ризику проекту в цілому; 

д) міра невизначеності одержання очікуваного рівня 
дохідності при реалізації проекту 

3. Демонстраційний метод вимірювання ризиків дозволяє: 
а) визначити громадську думку стосовно інвестиційного 

проекту і з'ясувати коло потенційних інвесторів; 
б) розподілити ризик між учасниками проекту; 

в) нейтралізувати часткові ризики; 

г) запобігати і контролювати ризиковість грошових потоків; 

д) з'ясувати ймовірність настання події. 
4. Який з перерахованих видів ризику передбачає загрозу 

економічній ефективності проекту, що виражається в негативному 

впливі на потоки грошових кошті? 

а) фінансовий; 

б) будівельний; 

в) експлуатаційний: 

г) проектний; 

д) комерційний. 

5. Фінансові ризики — це: 
а) сукупність взаємопов'язаних ризиків невиконання 

фінансових зобов'язань протилежною стороною і ризиків зміни 

кон'юнктури фінансових ринків; 

б) ризики, пов'язані із самим проектом, незалежно від 

позичальника; 
в) ризики, пов'язані з усією діяльністю позичальника 

інвестиційного ресурсу; 

г) ризики, пов язані з відповідністю проекту банківському 

портфелю; 

д) ризики, що зиникають в процесі реалізації інвестиційного 

проекту. 

6. Діяльність з управління інвестиційними ризиками охоплює 
такі основні напрямки (етапи): 

а) ідентифікацію (виявлення) ризику; 
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б) оцінкуризису; 

в) фінансування ризику; 

г) резервування коштів на покриття непередбачених витрат; 
д) вибір методу і засобів (інструментів) управління ризиком. 

7. Яка процедура передбачає визначення чинників сфер дії 
видів ризиків, етапів і робіт, на яких ризик підвищується? 

а) ідентифікація ризиків (якісний аналіз); 
б) фінансування ризику; 

в) вибір методів оцінки ризику; 

г) вибір засобів (інструментів) управління ризиком; 

д) ранжування ризиків за ступенем важливості для проекту. 

      8. Які з перелічених видів аналізу належать до основних видів 

аналізу ризику? 

а) факторний аналіз; 
б) якісний аналіз; 
в) кількісний аналіз; 
г) трендовий аналіз; 
д) порівняльний аналіз. 
9. Якісний аналіз ризику визначає...: 
а) показники ризику; 

б) потенційні зони ризику; 

в) етапи роботи з оцінки ризику; 

г) ідентифікацію ризику; 

д) числове визначення розміру окремих ризиків. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Як визначається рейтинг якості інвестиційного кредиту? 

2. Що включає в себе система порятунку кредиту? 

3. Що таке відсотковий ризик і які чинники впливають на 
нього? 

4. За яких чинників визначається ціна інвестиційного 

кредиту? 

5. Що включає в себе стратегія управління гепом? 

6. Охарактеризуйте заходи щодо зниження ризиків при 

інвестиційному кредитуванні? 
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Практичні завдання:  

 Задача 1.  Є два варіанти вкладення капіталу — А та Б. 

Встановлено, що у варіанті А отримання прибутку в сумі 30 тис. грн 

має р = 0,5, а у варіанті Б отримання прибутку в сумі 50 тис. грн має 
ймовірність р = 0,4. Визначити очікуваний прибуток від вкладення 
капіталу.  

Задача 2.  Якщо відомо, що у разі вкладення капіталу у 

будь-який проект прибуток у сумі 100 тис. грн був отриманий у 30 

випадках із 100. Розрахувати ймовірність отримання такого 

прибутку.  

Задача 3. Відомо, що у разі інвестування капіталу у будь-

який захід із 120 випадків прибуток 25 тис. грн був отриманий у 48 

випадках, прибуток 20 тис. грн — у 36 випадках, а прибуток 30 тис. 
грн. — у 36 випадках. Розрахувати середнє очікуване значення 
прибутку. 

Задача 4. Оцінити ризики визначивши 

середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації за проектом 

А, використавши дані табл. 2. 

                                                                        Таблиця  2 

Оцінка 
можливого 
результату 

Запроектований 
дохід 

Значення  
ймовірностей 

Песимістична 100 0,30 

Стримана 368 0,70 

Оптимістична  300 0,20 

 

             Приклади розв’язання задач: 

1.Оцінити ризики на основі визначення 
середньоквадратичного відхилення за проектом А, 

використавши дані табл.3. 
Таблиця 3 

Оцінка можливого 

результату 

Запроектований 

дохід 

Значення  
ймовірностей 

Песимістична 100 0,20 

Стримана 333 0,60 

Оптимістична  500 0,20 

  1,00 
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Розв’язання: 

Розрахуємо можливий дохід у таблиці 4.  

Припустимо, що всі величини за проектом розподілені 
нормально, тобто доходи розподілені рівномірно між високими та 
низькими значеннями сподіваних доходів, визначимо міру 

мінливості доходів кожного проекту, а також їх відносну 

ризикованість. Для цього слід відняти по черзі значення доходів 

(100, 333 та 500) від сподіваного доходу (320), тобто )( EE − . Потім 

одержані значення виводяться в квадрат.  

Таблиця 4 

Оцінка 
можливого 

результату 

Запроектований 

дохід 

Значення  
ймовірностей 

Можливий дохід 

Песимістична 100 0,20 20 

Стримана 333 0,60 200 

Оптимістична  500 0,20 100 

  1,00 Сподіваний дохід  

320( E ) 

     Використавши дані попередньої таблиці, складемо таблицю 

вирахування стандартного відхилення (табл. 5). 

Таблиця 5 

І Еі E  )( EE
i

−  2)( EE
i

−  Рі ii
PEE

2)( −  

1 100 320 – 220 48 400 0,20 9680 

2 333 320 + 13 169 0,60 101 

3 500 320 + 180 32 400 0,20 6480 

 Дисперсія = 16 261 

12726116відхиленняСтандартне == . 

       Це означає, що значення проекту будуть знаходитися «+» або 

«-» (127) від сподіваного доходу (320), тобто в межах від 193 до 

447. 

2. Дохідність боргового капіталу становить 12%. 

Підприємство випустило облігації в розмірі 1000 грн. Ставка 
податку становить 25 %. Якою стане вартість боргового капіталу. 

Розв’язання: 

            Випущені облігації в розмірі 1000 грн. будуть приносити 

щорічно 120 грн. Якщо ставка податку становить 25 %, то витрати 
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в 120 грн. на виплату відсотків будуть означати економію в 
податках в розмірі – 30 грн. При цьому витрати на виплату 

відсотків після сплати податків становитимуть 120 – 30 = 90 грн. 

Таким чином, вартість боргового капіталу після сплати податків 
становитиме – 90/1000 =  0,09 (9 %). 

 

ТЕМА 6 

УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ 

 
Питання для обговорення: 

1.   Зміст управління  проектами 

2.   Організаційні структури управління проектами 

3. Моніторинг впровадження інвестиційного проекту 

 

Тестові завдання: 

1.  Проект — це: 
а) план довгострокових фінансових вкладень; 
б) бізнес-план; 

в) програма дій використання фінансових ресурсів; 

г) Задачі з певними вихідними даними й плановими результа-
тами (цілями), що зумовлюють спосіб його розв'язання; 

  ґ) задум (Задачі, проблема) та необхідні засоби його 

реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, 

технологічного чи організаційного результату.  

2. До головних ознак проекту не належать: 
а) зміна стану для досягнення мети проекту; 

б) обмеженість у часі; 
в) обмеженість ресурсів; 

г) складність; 
ґ) неповторність.  
3. Визначення мети проекту не передбачає: 
а)  визначення результатів діяльності на певний строк; 

б) обмеження ресурсів проекту; 

в)  кількісної оцінки проекту; 

г)  доведення, що результати можуть бути досягнуті; 
ґ)  визначення умов, за яких результати проекту можуть бути 

досягнуті. 
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 4. Окремі конкретні проекти чітко визначеної орієнтації та 
масштабу, що припускають певні спрощення проектування та 
реалізації, формування команди проекту тощо, називаються: 

а)  монопроекти (або прості); 
б)  мультипроекти; 

в)  мегапроекти. 

         5. Управління проектом — це: 
а)  мистецтво координувати людські й матеріальні ресурси 

протягом життєвого циклу проекту; 

б)  сукупність заходів, спрямованих на реалізацію проекту з 
метою отримання прибутку; 

в)  процес управління командою, ресурсами проекту за 
допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного 

здійснення поставленої мети. 

6.  До стадій життєвого циклу управління проектом не 
належать:  

а)   зародження;  
          б)  зростання; 

в)  зрілість; 
г)  оцінка проекту; 

ґ)   завершення проекту.  

7.  На стадії зародження проекту здійснюється: 
а)  планування та контроль; 
б) управління ризиком; 

в)  управління організаційною структурою; 

   г)  проектний аналіз за аспектами; 

          ґ)  оцінка стану проекту. 

             8. Система управління проектами, за якої менеджер проекту 

не несе ніякої фінансової відповідальності за прийняття рішення, 
відповідає за координацію і управління розробкою та реалізацією 

проекту, у контрактні відносини з іншими учасниками проекту не 
вступає, називається: 

а)  простою; 

б)  розширеною. 

           9.  Основними критеріями прийняття проекту є: 
а)  технічна та технологічна можливість його реалізації; 
б)  довгострокова життєздатність; 
в)  економічна ефективність; 
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г)  організаційне та адміністративне забезпечення; 
          ґ)   всі відповіді вірні. 

10. Функція, яка забезпечує фінансовий контроль завдяки 

накопиченню, аналізу та складанню звіту по витратах проекту, 

називається: 
а)  управління обсягом; 

б)  управління якістю; 

в)  управління часом; 

г)  управління контрактом та забезпеченням проекту; 

          ґ)   управління вартістю. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Визначте роль різних рівнів організаційної структури 

проекту в прийнятті рішень на різних стадіях проектного циклу. 

2. Визначте особливості забезпечення проекту 

технологічним обладнанням. 

3. Що включає в себе система контролю за інвестиційним 

проектом?  

4. Визначте мету, види і напрями інвестиційного 

моніторингу.  

5.За якими принципами має будуватися система 
моніторингу інвестиційних проектів? 

 

ТЕМА 7 

  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПРОЕКТУ 

 

Питання для обговорення: 

1. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів 
2. Характеристика та порядок формування інвестиційних 

ресурсів на підприємстві 
3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів 
 

Тестові завдання: 

1. Фінансування проекту - це: 
а)      забезпечення проекту ресурсами, до складу яких 

входять грошові кошти; 
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б)      забезпечення проекту ресурсами, до складу яких 

входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому 

еквіваленті інші інвестиції; 
в) забезпечення проекту власним капіталом замовника; 
г) забезпечення проекту джерелами фінансування різного 

виду; 

д) забезпечення проекту кредитними ресурсами. 

2. Назвіть етапи фінансування проекту: 

а) попереднє вивчення життєздатності проекту; 

б) розробка плану реалізації проекту; 

в) організація фінансування; 
г) контроль за виконанням плану проекту; 

д) дотримання умов фінансування проекту. 

3. За походженням капітал фінансування проекту 

розподіляють на: 
а) зовнішнє фінансування; 
б) внутрішнє фінансування; 
в) позичкове фінансування; 
г) безстрокове фінансування; 
д) лізингове фінансування. 
4. Які види фінансування проекту за ознакою тривалості 

надання капіталу Вам відомі? 

а) довгострокове фінансування; 
б) середньосгрокове фінансування; 
в) короткострокове фінансування; 
г) безстрокове фінансування; 
д) часткове фінансування; 
5. Вкажіть складові власних фінансових коштів проекту: 

а) нерозподілений прибуток; 

б) амортизаційні відрахування; 
в) лізингове фінансування; 
г) статутний капітал; 

д) фінансові ресурси інвестора. 
6. Назвіть, які форми фінансування проекту Вам відомі: 
а) акціонування; 
б) міжнародні інвестиції; 
в) боргове фінансування; 
г) фінансування на консорціуми их засадах; 
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д) оренда; 
7. До складу пільгового фінансування проекту включають: 
а) дотації; 
б) субвенції; 
в) гарантії; 
г) безпроцентний кредит; 
д) інвестиційний податковий кредит. 
8. У яких випадках застосовується боргове фінансування 

проекту ? 

а) для фінансування великих інвестиційних проектів; 

б) для фінансування інвестиційних проектів з високою 

нормою прибутковості і незначними строками; 

в) для фінансування соціальних проектів; 

г) для фінансування проектів, які мають п'ятирічний 

життєвий цикл; 

д) для фінансування проектів, які мають десятирічний 

життєвий цикл. 

9. Фінансування на консорціумних засадах — це..: 
а) залучення капіталу шляхом емісії простих та 

привілейованих акцій; 

б) економічні відносини між кредитором та 
позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів; 

в) спосіб залучення капшілу шляхом створення спільних 

підприємств (компаній) або створення різних видів стратегічних 

альянсів; 
г) відсоток, який за своєю фінансовою природою 

адекватний позичковому відсотку; 

д) неповернене фінансування, яке відбувається шляхом 

надання дотацій. 

10. Вкажіть форму фінансування, яку залучають для 
впровадження об'єктів виробничої і соціальної інфраструктури: 

а) субсидування; 
б) боргове фінансування; 
в) фінансування на консорціумних засадах; 

г) акціонування; 
д) пільгове фінансування. 
Питання проблемного характеру: 
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1. Охарактеризуйте формування інвестиційних ресурсів 
підприємства через інвестиційний ринок. 

2. Визначте роль фінансових зобов’язань у процесі 
формування інвестиційних ресурсів на підприємстві. 

3. Назвіть схеми та джерела формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. 
4. Назвіть проблеми формування та акумулювання 

фінансових ресурсів підприємства для забезпечення інвестиційної 
діяльності. 

5. Визначте взаємозв’язок між фінансовим левериджом, 

ризиком та вартістю фірми.  

6. Визначте роль Ф. Модільяні та М. Міллера у розвитку 

теорії структури капіталу.  

 
ТЕМА 8 

МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

Питання для обговорення: 

1. Самофінансування інвестиційних проектів 
2. Акціонування як метод фінансування інвестиційних 

проектів 

 3. Кредитування інвестиційних проектів 
 4. Лізинг та його різновиди при фінансуванні проектів 
 5. Державне фінансування інвестиційних проектів 

 

Тестові завдання: 

1. Який метод формування інвестиційних ресурсів 
проводиться виключно за рахунок власних коштів ?  

а)        самофінансування; 
б) метод амортизаційного фонду; 

в) модифікаційний метод прискореної амортизації; 
г) метод рівномірної або пропорційної амортизації; 
д) кумулятивний метод. 

2. Вкажіть джерела, з яких складається амортизаційний фонд: 

а) амортизаційні відрахування; 
б) проценти від інвестицій і вкладень; 
в) первісна вартість основних засобів; 

г) сума накопиченої амортизації до податкового періоду; 
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д) суми переоцінки основних засобів згідно з індексом 

інфляції поточного року 

3. Вкажіть показники, які залучають для визначення ціни 

облігацій підприємств: 
а) номінальна вартість облігацій; 

б) процент по облігаціях (частка одиниць); 
в) поворотна (реалізаційна) вартість облігацій; 

г) термін обігу облігацій; 

д) ставка податку на прибуток (у частках одиниць, якщо 

проценти по облігаціях оподатковуються). 
4. Якщо кредиторська заборгованість перевищує 

встановлений термін, то її ціна дорівнює: 
а) штрафним санкціям за її непогашеная; 
б) сумі загального боргу; 

в) величині, яка визначена угодою з постачальником; 

г) сумі, яка обумовлена в угоді на постачання будівельних 

матеріалів для проекту; 

д) величині, яка передбачена в інвестиційному проекті. 
5. Ціною інвестиційного кредиту є процентна ставка, яка 

передбачається у кредитному договорі з урахуванням: 

а) терміну користування позичкою; 

б) зміни процентів за депозитами; 

в) офіційно оголошеного індексу інфляції; 
г) заходу, що кредитується; 
д)   розміру позички. 

6. Назвіть фактори, які впливають на рівень процентних 

ставок за інвестиційним кредитом: 

а) строк позички; 

б) розмір позички; 

в) витрати з оформлення позички; 

г) витрата по проведенню банківського моніторингу; 

д) урахування банком можливого ризику кредитування. 
7. Які фактори впливають на формування структури джерел 

фінансування проекту? 

а) кон'юнктура ринку; 

б) потужність кожного джерела в той чи інший період часу; 

в) актуальність інвестиційного проекту в перспективі; 
г) процентна ставка за інвестиційний кредит; 
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д) зміна процентів за депозитами. 

8. Назвіть компоненти, які с основою для встановлення 
банхом ставки за кредит за принципом „вартість плюс ": 

а) вартість залучення відповідних ресурсів для банку; 

б) банківські операційні витрати; 

в) компенсація банку за рівень ризику невиконання 
зобов'язань позичальника; 

г) бажана маржа прибутку за кожним кредитом для 
здійснення достатніх виплат на користь акціонерів банку; 

д) витрати з оформлення позики та проведення банківського 

моніторингу. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Як лізинг впливає на оновлення виробничого потенціалу 

підприємства? 

2. За якими рисами лізинговий бізнес суттєво відрізняється 
від інших форм бізнесу? 

3. Охарактеризуйте прямих та непрямих учасників лізингу. 

4. На чому ґрунтується зарубіжна практика оцінки 

доцільності здійснення лізингового бізнесу? 

5. Які функції виконує лізинговий договір та які його 

обов’язкові, суттєві та додаткові ознаки? 

6. Визначте пріоритети відбору інвестиційних проектів, а 
також критерії оцінки та відбору інвестиційних проектів 
виробничого та невиробничого призначення, що передбачають 
залучення коштів державного бюджету. 

7. Визначте роль державного інвестиційного кредиту у 

проектному фінансуванні. 
 

ТЕМА 9 

УЧАСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ЇХ 

УГРУПУВАНЬ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ 

 
Питання для обговорення: 

1.Фінансові установи як учасники проектного фінансування 

2. Роль комерційних банків у проектному фінансуванні 
3. Консорціумне фінансування інвестиційних проектів 
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4.Реалізація інвестиційних проектів промислово-

фінансовими угрупуваннями  

5. Особливості реалізації концесійних проектів 
 

Проблемні питання: 

1. Охарактеризуйте роль банків у структурі ФПГ. 

2. Визначте роль концесій у проектному фінансуванні.  
3. Охарактеризуйте особливості процесу концесійного 

фінансування інвестиційних проектів. 

4. Охарактеризуйте особливості діяльності взаємних 

інвестиційних фондів. 

5. Охарактеризуйте діяльність пенсійних фондів на ринку 

проектного фінансування. 
6. Охарактеризуйте роль комерційного банку у проектному 

фінансуванні. 
 

ТЕМА 10 

ОЦІНКА МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 

 

Питання для обговорення: 

 1. Стандарти оцінки бізнесу в Україні 
 2. Організація процесу оцінки вартості майна та майнових 

прав підприємств 
 3. Методи оцінки майна підприємств 

 4. Аналіз фінансового стану підприємства як основа оцінки 

його бізнесу  

 

Проблемні питання:  

1. Назвіть випадки, коли оцінка майна підприємств — 

учасників проектного фінансування є обов’язковою.  

2. Охарактеризуйте зміст Національного стандарту № 1 

оцінки майна та майнових прав в Україні 
3. Охарактеризуйте суб’єкти оціночної діяльності та 

визначте їх функції. 
4. Визначте, за якими принципами здійснюється оцінка 

об’єктів майна. 
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5. Охарактеризуйте організацію процесу оцінки майна та 
майнових прав в Україні. 

6. Які види вартості об’єктів власності використовуються 
під час оцінки майна? 

7. Що таке мультиплікатор валових рентних платежів? 

8. Що передбачає прямолінійне повернення капіталу; 

повернення капіталу по фонду відшкодування за ставкою доходу на 
інвестиції; повернення капіталу по фонду відшкодування за 
безризикової ставки доходу на інвестиції? 

9. Які загальні прийоми та способи економічного аналізу 

використовуються для фінансового аналізу підприємства? 

 

Тестові завдання: 

1. Інвестиційний ресурс — це: 
а) вкладення підприємства в проект у формі фінансових, 

матеріальних, трудових, нематеріальних ресурсів, які забезпечують 
йоге» здійснення; 

б) власні джерела фінансування; 
в) позикові джерела фінансування проекту; 

г) трудові і нематеріальні ресурси, вкладені в проект; 
д) фінансові ресурси, задіяні у проекті. 
 2. Вкажіть форми фінансових ресурсів: 

а) фінансова, 
б) матеріальна 
в) соціальна; 
г) нематеріальна; 
д) трудова. 
3. Основною метою формування інвестиційних ресурсів 

підприємства є: 
а) розробка пр эекту; 

б) укладання проектно-кошторисної документації; 
в) встановленая періоду окупності інвестицій; 

г) задоволення потреб у придбанні необхідних 

інвестиційних активів і оптимізації їх структури з позиції 
забезпечення ефективності результатів інвестиційної діяльності; 

д) розробка бізнес-плану, в якому детально розглядається 
концепція реалізації реального інвестиційного проекту. 
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4. Назвіть складові нематеріальної форми фінансових 

ресурсів: 

а) основні засс би; 

б) цінні папери; 

в) інновації; 
г) товарні знаки; 

д) інтелектуальні цінності. 
5. Який метод формування інвестиційних ресурсів 

проводиться виключно за рахунок власних коштів ?  

а)    самофінансування; 
б) метод амортизаційного фонду; 

в) модифікаційний метод прискореної амортизації; 
г) метод рівномірної або пропорційної амортизації; 
д) кумулятивний метод. 

6. Вкажіть джерела, з яких складається амортизаційний 

фонд: 

а) амортизаційні відрахування; 
б) проценти від інвестицій і вкладень; 
в) первісна вартість основних засобів; 

г) сума накопиченої амортизації до податкового періоду; 

д) суми переоцінки основних засобів згідно з індексом 

інфляції поточного року 

7. Вартість інвестиційного капіталу — це: 
а) необхідна ставка доходу, яку повинно мати 

підприємство, щоб покривати витрати для залучення капіталів на 
ринку; 

б) сума власних коштів; 

в) фінансові і матеріальні ресурси; 

г) сума фінансових і трудових ресурсів; 

д) сума фінансових, матеріальних, трудових і 
нематеріальних інвестиційних ресурсів. 

8. Назвіть фактори, які визначають вартість інвестиційного 

капіталу: 

а) ризикованість доходів; 

б) вага заборгованості в структурі капіталу; 

в) фінансова стійкість підприємства; 
г) процент від інвестицій і вкладень; 
д) стратегія маркетингу інвестиційного продукту. 
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9. Ціна капіталу — це: 
а) ставка доходу, яку повинно мати підприємство, щоб 

покривати витрати для залучення капіталів на ринку; 

б) загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за 
використання певного обсягу фінансування; 

в) ринкова вартість звичайних акцій; 

г) вартість капіталу за рахунок нерозподілених прибутків; 

д)    фіксований дивіденд у грошовому виразі. 
 

ТЕМА 11  

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

Питання для обговорення: 

1. Сутність інновацій та інноваційного процесу 

2. Інноваційний проект та його основні складові 
3. Обґрунтування доцільності фінансування  інноваційних 

проектів 

4. Особливості фінансування інноваційних проектів за 
участю венчурного капіталу 

5. Роль банків у фінансовому забезпеченні інноваційних 

проектів 

6. Фінансово-кредитні важелі стимулювання залучення 
капіталу в інноваційну сферу 

 

Тестові завдання: 

  1. Міжнародна організація, яка створена для сприяння 
розвитку підприємницької ініціативи, малого та середнього бізнесу 

у європейських країнах, — це: 
а) Міжнародний валютний фонд; 

б) Світовий банк; 

в) Міжнародна фінансова корпорація; 
г) Європейський банк реконструкції та розвитку. 

2. Емітентом інвестиційних сертифікатів є: 
а) інвестиційний фонд; 

б) інвестиційна компанія; 
в) компанія з управління активами; 

г) акціонерна компанія; 
д) всі відповіді правильні. 
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3. Право на придбання нових випусків цінних паперів ком-

панії мають власники: 

а) простих акцій; 

б) привілейованих акцій: 

в) акцій на пред'явника; 
г) немає правильної відповіді. 
4. З економічної точки зору інтелектуальні інвестиції - це: 
а)   здійснювана комплексна передача кількох патентів та 

пов'язаних з ними «ноу-хау» з метою прирощення капіталу; 

б) продаж нематеріальних активів з метою отримання 
прибутку; 

в) здійснювані витрати на освіту або придбання 
нематеріальних об'єктів з метою приросту капіталу; 

г)    результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі 
технології. 

5. Право користуватися торговельною маркою відомої фірми 

визначається як: 

а)   інжиніринг; 
б)   ліцензія; 
в)   франчайзинг; 
г)   «ноу-хау»; 

д)   промислова власність; 
          е)   патент. 

6.Категорія «інновація» була розроблена і введена в 

практику: 

а) Г. Меншем; 

б) К. Перес-Пересом; 

в) М. Туган-Барановським; 

г) Й. Шумпетером. 

7.Застосування прогресивних базових технологій відноситься 
до: 

а) загальних напрямів НТП; 

б) пріоритетних напрямів НТП. 

8.За використання об 9єкта ліцензійної угоди ліцензіат 
сплачує ліцензіару певну винагороду шляхом періодичних 

відрахувань у вигляді фіксованих ставок до обсягу чистого 

продажу, до собівартості виробництва або в розрахунку на 
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одиницю ліцензійної продукції протягом дії ліцензійної угоди. Така 
винагорода носить назву: 

а) паушальний платіж; 

б) франшиза; 
в) роялті; 
г) комісія за користування. 
9. Право користування торговельною маркою відомої фірми 

визначається як: 

а)  інжиніринг; 
б)  ліцензія;                  
в)  франчайзинг; 
г)   «ноу-хау»; 

д)   промислова власність; 
е)    патент. 

 

ТЕМА 12 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЗА УЧАСТЮ 

ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  

 
Питання для обговорення: 

1. Проекти під егідою міжнародних фінансових організацій. 

2.  Проекти із залученням іноземних інвестицій. 

3.  Проекти у вільних економічних та офшорних зонах. 

 

Тестові завдання: 

1. Головним державним органом валютного регулювання в 

Україні є: 
а) Верховна Рада України; 

б) Кабінет Міністрів України; 

в) Національний банк України; 

г) Українська міжбанківська валютна біржа. 
2. Здатність валют обмінюватись на інші валюти — це: 
а) котирування; 
б) кліринг; 
в) валютний арбітраж; 

г) конвертованість; 
д) обмін. 

3. Який режим валютного курсу застосовується в Україні: 
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а) фіксований; 

б) керований плаваючий; 

в) вільно плаваючий; 

г) немає правильної відповіді? 

4. Які умови надання урядом гарантій за іноземними 

кредитами?  

а) суб’єкт кредитування належить до пріоритетних галузей; 

б) суб’єкт кредитування належить до державного сектора 
економіки;                                   

в) кредити сприяють розширенню експортного потенціалу;  

г) кредити сприяють стабілізації економіки.                                  

5.  Для чого призначений компенсаційний кредит МВФ?          

а) для подолання тимчасового дефіциту платіжного балансу 

країни (до одного року); 

б) для подолання дефіциту платіжного балансу (до трьох 

років);                                                    
в) для фінансування запасів видобутої сировини;                             

г) для фінансування скорочення експортної виручки по 

незалежним від країни причинам. 

6. Для чого призначений кредит розширеного фінансування 
МВФ?  

а) для подолання тимчасового дефіциту платіжного балансу 

країни (до одного року); 

б) для подолання дефіциту платіжного балансу (де трьох 

років); 
в) для фінансування запасів видобутої сировини; 

г) для фінансування скорочення експортної виручки по 

незалежним від країни причинам. 

7. Для чого призначений стабілізаційний кредит МВФ?                

а) для подолання тимчасового, дефіциту платіжного балансу 

країни (до одного року); 

б) для подолання дефіциту, платіжного балансу (до трьох 

років);                  
в) для фінансування запасів видобутої сировини; 

г) для фінансування скорочення експортної виручки по 

незалежним від країни причинам. 

8. Сукупність підприємств і установ, продукція або послуги 

яких сприяють реалізації інвестицій називається: 
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а) інвестиційною сферою; 

б) інвестиційним ринком;                  

в) інвестиційним комплексом; 

г) інвестиційною інфраструктурою. 

9. Які інвестиції відносяться до іноземних інвестицій: 

а) що вкладаються суб'єктами інвестиційної діяльності - 
нерезидентами в межах даної країни; 

б) що вкладаються суб'єктами інвестиційної діяльності - 
резидентами за межі даної країни;                      

в) що вкладаються суб'єктами інвестиційної діяльності - 
резидентами в межах даної країни;                                          

г) що вкладаються суб'єктами інвестиційної діяльності - 
нерезидентами за межі даної країни. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Яким чином міжнародні фінансові інституції впливають 
на розвиток проектного фінансування? 

2. Назвіть міжнародні фінансові інституції, що 

використовують у своїй діяльності методи проектного 

фінансування. 
3. Які переваги має ЄБРР у сфері фінансування проектів? 

4. Охарактеризуйте види ВЕЗ згідно зі світовим досвідом. 
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Відповідно до навчального плану студент денної форми 

навчання виконує індивідуальне навчально-дослідне завдання 
(ІНДЗ) за відповідним варіантом, номер якого визначається 
викладачем. На виконання ІНДЗ відводиться 10 годин навчального 

навантаження. ІНДЗ виконується у вигляді текстового файлу та 
друкованого тексту на папері формату А4. Загальний обсяг ІНДЗ 

має складати до 30 сторінок друкованого тексту разом з таблицями 

та списком використаної літератури. 

Таблиця 6 

Розділи 
Назва розділів (частин) індивідуального навчально-

дослідного завдання  
 Вступ 

1. Теоретичне питання (згідно варіанту) 

2. Практична частина 

2.1 
Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного 

проекту (на вибір студента) 
2.2 Аналіз інвестиційного проекту 

2.3 Фінансове забезпечення інвестиційного проекту 

 Висновки та пропозиції 
Таблиця 7 

Теоретичне питання 

№ з/п Назва теми  

1. Схеми проектного фінансування 

2. Міжнародні фінансової інститути 

     3. Проектне фінансування в Україні 

4. Проектне фінансування за кордоном 

5. Життєвий цикл інвестиційного проекту 

6. 
Особливості складання проектно-кошторисної 
документації 

7. Основні інструменти запобігання проектним ризикам 

8. Концесійні інвестиційні проекти  

9. Методи спрямування капіталів на інвестиції 
10. Форми міжнародного руху капіталів та інвестицій 
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4. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

1. У чому полягають сутність та особливості проектного 

фінансування? 

2. Охарактеризуйте об’єкти проектного фінансування. 
3. За якими ознаками проектне фінансування відрізняється від 

кредитування? 

4. Які принципи притаманні проектному фінансуванню? 

5. Назвіть основні види проектного фінансування. 
6. Як проектне фінансування поділяється за джерелами 

мобілізації фінансових ресурсів? 

7. Визначте особливості проектного фінансування залежно від 

ступеня ризику. 

8. Охарактеризуйте типи проектного фінансування. 
9. Чим представлена система організації проектного 

фінансування? 

10. Як здійснюється регулювання проектного фінансування в 
Україні? 

11. Назвіть та охарактеризуйте схеми організації 
фінансування інвестиційних проектів. 

12. Як можна класифікувати учасників проектного 

фінансування? 

13. Що включає в себе проектна документація? 

14. Що таке кошторисна вартість будівництва? 

15. Яка є підстава для визначення кошторисної вартості 
будівництва? 

16. Розкрийте особливості локальних, об’єктних та зведених 

кошторисів. 

17. Що визначається за результатами зведеного 

кошторисного розрахунку? 

18. Визначте функції та особливості участі кожного суб’єкта 
проектного фінансування. 

19. Охарактеризуйте фінансові критерії оцінювання 
інвестиційних проектів. 

20. У чому полягає організація фінансування інвестиційного 

проекту? 
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21. Охарактеризуйте види договорів, які укладаються в 
процесі реалізації проектів. 

22. Охарактеризуйте стратегічні та/або тактичні цілі 
підприємства на ринку. 

23. Дайте визначення інвестиційного проекту, інвестиційної 
програми. 

24. Виділіть типи класифікації інвестиційних проектів. 

25. Охарактеризуйте стадії життєвого циклу проекту. 

26. Назвіть етапи стадій передінвестиційної фази із 
зазначенням цілей кожного етапу. 

27. Назвіть і охарактеризуйте найважливіші розділи ТЕО. 

28. Які є відмінності між грошовим потоком інвестиційного 

проекту і балансовим прибутком? 

29. Які грошові потоки мають відношення до аналізу 

інвестиційного проекту? 

30. Назвіть групи критеріїв та методи оцінки ефективності 
інвестицій. 

31. Визначте природу ризиків у проектному фінансуванні. 
32. Дайте визначення ризику та рівню ризику. 

33. Що таке проектний ризик? 

34. Що включає в себе процедура вивчення та оцінки 

проектних ризиків? 

35. За якими ознаками класифікують проектні ризики? 

36. Що включає в себе розрахунок показників ризику 

вкладення інвестицій? 

37. Охарактеризуйте моделі оцінки проектних ризиків. 
38. Що таке аналіз чутливості інвестиційного проекту? 

39. Що таке аналіз беззбитковості і як він здійснюється на 
практиці? 

40. Визначте основні складові аналізу сценаріїв розвитку 

проекту. 

41. Охарактеризуйте заходи зі зниження інвестиційних 

ризиків.  

42. Як використовується страхування в інвестиційній 

діяльності? 

43. Охарактеризуйте процес управління ризиками проектного 

фінансування. 
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44. Яким чином здійснюється розподіл ризиків між 

учасниками проекту? 

45. Охарактеризуйте основні принципи управління ризиками 

у рамках проектного фінансування. 
46. Охарактеризуйте основні методи управління проектними 

ризиками. 

47. Охарактеризуйте види банківських гарантій, що 

використовуються у рамках проектного фінансування. 
48. Що включає в себе процедура управління кредитними 

ризиками при інвестиційному кредитуванні? 

49. Охарактеризуйте основні складові моделі управління 
кредитним ризиком. 

50. Що таке відсотковий ризик і які чинники впливають на 
нього? 

51. Охарактеризуйте заходи щодо зниження ризиків при 

інвестиційному кредитуванні? 

52. Охарактеризуйте зміст управління проектами. 

53. Назвіть задачі та напрями, за якими здійснюється 
управління інвестиційними проектами. 

54. Охарактеризуйте основні складові організаційної 
структури управління інвестиційними проектами. 

55. Визначте основні цілі організації управління 
інвестиційним проектом. 

56. Охарактеризуйте основні схеми управління 
інвестиційним проектом.  

57. Охарактеризуйте основні підходи до організації 
інвестиційного проекту. 

58. Визначте роль матеріально-технічного забезпечення для 
реалізації інвестиційного проекту. 

59. Охарактеризуйте процес визначення потреби в 
матеріально-технічних ресурсах для реалізації інвестиційного 

проекту. 

60. Визначте особливості забезпечення проекту 

технологічним обладнанням. 

61. Що включає в себе система контролю за інвестиційним 

проектом?  

62. Визначте мету, види і напрями інвестиційного 

моніторингу.  
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63. За якими принципами має будуватися система 
моніторингу інвестиційних проектів? 

64. Охарактеризуйте основні етапи процесу формування 

інвестиційної стратегії підприємства. 
65. Охарактеризуйте зміст інвестиційних ресурсів 

підприємства.  
66. Визначте принципи формування інвестиційних ресурсів 

підприємства. 
67. Назвіть основні форми інвестиційних ресурсів 

підприємства. 
68. Охарактеризуйте процес формування власних 

інвестиційних ресурсів.  

69. Визначте основні методи фінансування інвестиційних 

проектів. 

70. Назвіть схеми та джерела формування інвестиційних 

ресурсів підприємства. 
71. Охарактеризуйте економічну сутність вартості капіталу 

інвестиційного проекту.  

72. Назвіть методи оптимізації структури інвестиційних 

ресурсів. 

73. Розкрийте зміст фінансового важеля. 
74. Визначте взаємозв’язок між фінансовим левериджом, 

ризиком та вартістю фірми.  

75. Назвіть основні методи оцінки фінансових потреб фірми.  

76. Охарактеризуйте зміст аналізу джерел коштів та їх 

використання. 
77. Охарактеризуйте зміст самофінансування інвестиційних 

проектів. 

78. Визначте порядок формування на підприємстві чистого 

прибутку. 

79. Визначте роль амортизації у проектному фінансуванні. 
80. Охарактеризуйте основні методи нарахування 

амортизації. 
81. Визначте роль інвестиційного кредиту у проектному 

фінансуванні. 
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5.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
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463 с. 
2. Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О. Проектне 

фінансування. – К.: КНЕУ, 2005. – 736 с 
 

5.2 Допоміжна література 

 

3. Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 

28.06.96 р. №254/96-ВР зі змінами, внесеними Законом України 

від 08.12.2004 р. № 2222-ІV. 
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7. Куриленко Т. П. Проектне фінансування. – К.: Кондор, 2006. – 
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А., Мілов О. В. Системи фінансового моніторингу. Методологія 
проектування. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 151 с. 

10. Пан Л. В. Управління проектами. – К.: Видавничий дім "КМ 

Академія", 2004. – 140с. 
11. Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О. Проектне 

фінансування. – К.: КНЕУ, 2005. – 736 с. 
12. Тарасюк Г. М. Управління проектами. – Житомир: ЖДТУ, 

2004. – 470 с. 
13. Тян Р. Б. Управління проектами. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2003. – 222с. 
14. Хмиль Т. М., Шишмарева Л. О. Проектный менеджмент. – Х.: 
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15. Хома І. Б., Алєксєєв І. В., Тревого Л. С., Андрушко Н. І. Ринок 

фінансових послуг. – Л.: Видавництво Національного 

університету "Львівська політехніка", 2005. – 247 с. 
16. Шумейко А. К. Проектний аналіз і управління проектами. – К.: 

НАУ, 2003. – 72с. 
 

5.4. Інформаційні ресурси 

 

Робочу програму складено на основі  освітньо-професійної 
програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – 

"Економіка і підприємництво" (К.: КНЕУ, 2006, 126 с.). 
1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 75, т. 22-

25-39 

2. Обласна наукова бібліотека  – м. Рівне, майдан Короленка, 6, т. 
22-70-63. 

3. Міська наукова бібліотека - м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-

12-47 

4. http:www.google.com.ua 

5. http://www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет з статистики 

України. 

6. http://www.portal.rada.gov.ua – Верховна Рада України. 

7. http://www.kmu.gov.ua  - Кабінет Міністрів України 

8. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра 
за спеціальностями напряму 0501 – "Економіка і підприємництво" 

(К.: КНЕУ, 2006, 126 с. – С. 38.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


