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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Проектне фінансування» 

розрахований на студентів напряму підготовки 7.050104 «Фінанси» 

денної та заочної форм навчання. 

Головною метою вивчення дисципліни «Проектне 

фінансування» є оволодіння студентами методами, механізмами та 

інструментами 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. 

Після вивчення  даної дисципліни 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. 

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. 
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ЗМІСТ ОСНОВНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 
 

1.1. Зміст та характеристика проектного фінансування 

 

Під проектним фінансуванням розуміють форму реалізації 
фінансово-кредитних відносин учасників з приводу організації та 

здійснення фінансування інвестиційного проекту при використанні 
різноманітних фінансових інструментів за умови, що джерелами 

погашення заборгованості виступають генеровані проектом грошові 
потоки, а забезпеченням боргу виступають активи учасників 

фінансування. 

Проектному фінансуванню притаманні особливі ознаки, за 

якими його відрізняють від кредитування, зокрема, інвестиційного. 

Так, на відміну від комерційного чи інвестиційного 

кредитування, де об’єктом кредиту виступає фінансово-

господарська діяльність позичальника, при проектному 

фінансуванні об’єктом дослідження є конкретний задум, тобто 

бізнес-ідея, проект (інвестиційний, інноваційний, лізинговий, 

концесійний тощо).   

Світова практика виділяє наступні принципи проектного 

фінансування: 

1. Принцип підвищеної ризикованості.  
2. Принцип покриття боргу.  

3. Ринковий принцип вимагає від фінансово-кредитної 
установи детального аналізу кон’юнктури ринку майбутньої 
продукції.   

4. Принцип обмеженої відповідальності клієнта.  

5. Принцип забезпечення джерелами фінансування .  

6. Принцип повернення та платності.  
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1.2. Види проектного фінансування. 

 

Залучення фінансових ресурсів з метою реалізації 
інвестиційних проектів здійснюється у визначеному порядку, 

закріпленому чинною нормативно-законодавчою базою. Порядок 

отримання коштів для фінансування інвестиційних проектів 

залежить від джерел фінансових ресурсів, видів проектів, методів 

бухгалтерського обліку, форм участі фінансово-кредитних установ 

у фінансуванні, ступеня ризику кредитора. 

Так, за джерелами мобілізації фінансових ресурсів проектне 

фінансування можна розрізняти як таке, що реалізується за рахунок: 

1. власних коштів підприємства; 

2. запозичених коштів (як правило, інвестиційних кредитів 

та іпотечних позичок); 

3. залучених коштів (акціонерів, компаньйонів, пайових 

внесків тощо); 

4. коштів державного бюджету; 

5. інших внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування. 

Окремим різновидом проектного фінансування за рахунок 

запозичених коштів є таке, що базується на використані механізму 

лізингу. Перевагою такого виду фінансування у порівнянні з 

банківським кредитуванням є залучення інвестицій з меншим 

ризиком для інвестора оскільки лізингова компанія зберігає 

власність на об’єкт лізингу (у випадку організації фінансового 

лізингу), і таким чином приймає на себе частину ризику. Таким 

чином лізингові схеми у багатьох випадках  є варіантом захисту 

кредитної операції.  
За ступенем ризику кредитора проектне фінансування 

поділяється на фінансування: 

• без регресу на позичальника; 

• з частковим регресом на позичальника; 

• з повним регресом на позичальника. 

Найбільш дорогою для позичальника є схема фінансування 

без регресу, тобто права на пред’явлення фінансових вимог до 

позичальника відсутні. За цих умов кредитор приймає на себе всі 
комерційні та політичні ризики, що пов’язані з реалізацією проекту, 

але плата за надання кредиту значно вища ніж при інших способах 

фінансування.  
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Проектне фінансування з частковим регресом на 

позичальника базується на оцінці всіх ризиків, пов’язаних з 
реалізацією проекту. Вони розподіляються між усіма учасниками 

угоди таким чином, щоб останні могли прийняти на себе всі ризики, 

які залежать від них.  

Проектне фінансування з повним регресом на позичальника 

представляє собою тип фінансування, якому віддається перевага 

через швидкість і простоту отримання необхідних коштів, а також 

нижчу вартість їх  залучення у порівнянні з іншими типами 

проектного фінансування. 

 

ТЕМА 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 

 
2.1. Зміст та складові системи проектного фінансування 

 

Система проектного фінансування складається з чотирьох  

послідовних етапів: 

1. Обґрунтування джерел та інструментів 

фінансування; 

2. Визначення суб’єктів  проектного фінансування ; 

3. Розробка планів (схем) фінансування інвестиційних 

проектів; 

4. Регулювання взаємодії учасників фінансування. 

Важливою складовою системи проектного фінансування 

виступають фінансові плани та схеми фінансування інвестиційних 

проектів, які мають практичне значення.  

Основна мета складання фінансового плану полягає у 

взаємоузгодженні доходів і витрат у плановому періоді. Фінансовий 

план представляє собою узагальнюючий плановий документ, який 

відображає надходження та витрачання грошових коштів 

підприємства на поточний (до одного року) та довгостроковий 

(більше одного року) періоди.  

Основними завданнями фінансового планування повинні 
бути: 

• забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності 
необхідними фінансовими ресурсами;  
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• визначення напрямків ефективного вкладення капіталу, 

оцінка раціональності його використання;  

• виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за 

рахунок поліпшення використання матеріальних, трудових та 

грошових ресурсів.  

В Україні фінансовий план складають у формі балансу 

доходів та витрат (на рік з поквартальною розбивкою), касового та 

кредитного планів, платіжного календаря. Сьогодні підприємства 

самостійно визначають, які розділи і показники фінансового плану 

їм необхідно розробити та в якій формі його скласти.  

 Складним та багатоетапним процесом виступає також 

підготовка ефективної схеми фінансування проекту, в якій 

необхідно порівняти ефективність використання тих форм та 

методів його реалізації, які є доступними на інвестиційному ринку. 

Організація проектного фінансування через використання 

лізингових схем є також поширеною. За такої форми організації 
підприємство як лізингоотримувач в результаті операції лізингу 

виступає підприємцем, власником, виробником. Він не лише 

використовує передане йому майно, але й володіє, розпоряджається 

їм певним чином, виступаючи при цьому повним власником 

вкладених ним (з дозволу лізингодавця) витрат в покращення 

засобів виробництва, а також частини нових основних засобів в 

розмірі їх приросту за рахунок власного прибутку за лізинговий 

період. 

Окремою схемою фінансування крупних інвестиційних 

проектів є використання позичкових коштів через механізм 

консорціумного кредитування. Такий механізм використовується 

для об'єднання  кредитних ресурсів,    диверсифікації    кредитного    

ризику,   підтримання ліквідності балансу банку, зменшення   

кредитних  ризиків,  дотримання нормативного показника  

максимального  розміру  ризику  на  одного позичальника.  

 

2.2. Суб’єкти проектного фінансування 

 

Суб’єкти  проектного фінансування представлені 
учасниками, які мають безпосереднє відношення до об’єкта 

фінансування. З позиції їх ролі в організації проектного 

фінансування їх доцільно розподілити на основних та потенційних 
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учасників. До основних відносяться: ініціатори, замовники, 

інвестори, керівник проекту участь яких є обов’язковою для 

проектного фінансування. Взаємовідносини між ними, особливо 

між інвесторами та ініціатором, визначають характер проектного 

фінансування. 

Потенційними учасниками проектного фінансування 

можуть бути: держава, постачальники та покупці, страхові компанії, 
агентства з експортного кредиту та інші, які можуть брати участь в 

проекті в залежності від їх зацікавленості.  
Ініціатором проекту  є автор головної ідеї бізнес-проекту, 

його попереднього обґрунтування та пропозиції по реалізації 
проекту. Замовник – це основний учасник проектного 

фінансування, для кого здійснюється проект. Інвестор як учасник 

надає кошти у користування чи забезпечує їх отримання від третіх 

осіб. У складі проектної компанії виступають керівник проекту та 

команда проекту. Керівник проекту – це основний суб”єкт, якому 

замовник та інвестор делегують повноваження по керівництву 

роботами реалізації проекту: плануванню, контролю та координації 
робіт всіх учасників проекту, моніторингу напротязі життєвого 

циклу проекту до досягнення визначених в проекті завдань та 

результатів при дотриманні встановлених термінів, бюджету та 

якості.  Команда проекту – специфічна організаційна структура, яку 

очолює керівник проекту. Контракт на проектування та будівництво 

укладається з підрядником, що має досвід та репутацію у зведенні 
подібних об’єктів «під ключ», який забезпечує закінчення 

будівництва у визначену дату.  

 

2.3. Порядок розробки інвесторської проектно-

кошторисної документації 
 

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження 

проектної документації на будівництво в Україні визначений 

чинним нормативним актом - Державною будівельною нормою 

ДБН А.2.2-3-2004. Вимоги цього нормативного акту є 

обов’язковими для виконання юридичними та фізичними особами – 

суб’єктами господарської діяльності у галузі будівництва 

незалежно від форм власності.  
Підставою для проектування об’єктів виступає завдання на 
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проектування, що затверджує замовник, а також архітектурно-

планувальне завдання. Вихідні дані, достатні для виконання 

проектних робіт на відповідній стадії, замовник зобов’язаний 

надати до початку виконання проектних робіт. Проектні роботи 

виконуються на підставі договорів, укладеними між замовниками та 

проектувальниками. Договір – основний організаційно правовий 

документ, який регламентує взаємовідносини між замовником та 

проектувальником. Договір можна укладати на виконання 

комплексу проектних робіт, окремих розділів проекту. При цьому 

інженерні вишукування повинні бути виконані до початку 

розроблення проектної документації.  
Проектна документація складається з ескізного проекту, 

техніко-економічного обґрунтування, проекту, робочого проекту та 

робочої документації. 
Ескізний проект містить принципові рішення містобудівних, 

архітектурних, художніх, функціональних, екологічних вимог, 

підтверджує принципову можливість створення об’єкту, визначає 

його вартість.  

Техніко-економічне обґрунтування інвестицій обґрунтовує 

необхідність і доцільність будівництва, та реконструкції 
промислових об’єктів, їх технічну здійсненність та ефективність 

інвестицій. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій після 

його схвалення, або затвердження, є підставою для подальшого 

розроблення проектної документації.  
Проект на будівництво об’єкту цивільного призначення 

розробляється на підставі вихідних даних та завдання на 

проектування, погодженого з ескізним проектом. Розробляється на 

підставі даних та завдання проектування, погодженого техніко-

економічного обґрунтування інвестицій.  

Робочий проект є суміщеною стадією проектування, 

призначений для погодження, затвердження проектної 
документації, а також для будівництва об’єкту.  

Кошторисна документація відображає вартісну оцінку, що 

здійснюється на кожному етапі роботи над проектом. Загальна сума 

грошових коштів, необхідних для будівництва згідно з проектними 

матеріалами представляє собою кошторисну вартість будівництва.  

Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на 

трудові і матеріально-технічні ресурси. 
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Об'єктні кошториси складаються на об'єкти в цілому 

шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з 
групуванням робіт та витрат по відповідних графах кошторисної 
вартості будівництва.  

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

підприємств, будівель, споруд або їх черг – це кошторисний 

документ, що визначає певну кошторисну вартість будівництва всіх 

об'єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, 

включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, 

витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також 

усі супутні витрати. 

 

ТЕМА 3. ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОЕКТІВ 

 

3.1. Зміст та характеристики інвестиційних проектів 

 

Інвестиційний проект представляє собою системно 

обмежений  і закінчений комплекс  заходів, документів і робіт, 

економічним результатом якого є зростання багатства інвестора, 

фінансовим результатом – прибуток (дохід), метеріально-речовим – 

нові або реконструйовані основні фонди ( комплекси об'єктів), або 

ж придбання  і використання фінансових інструментів  або 

нематеріальних активів  з наступним  отриманням доходу.  

Незалежно від вартості і обсягу робіт кожний проект є 

об'єктом управління на протязі усього життєвого циклу. Життєвий 

цикл - це проміжок часу від моменту народження ідеї до закінчення 

її експлуатації. Частіше життєвий цикл інвестиційного проекту 

визначають по грошовому потоку: від виникнення першого 

грошового потоку і до закінчення останнього. Будь-який 

інвестиційний проект має  п'ять стадій.  

Перша стадія: передпроектні дослідження, проектування та 

освоєння інвестицій (народження проекту). Стадія характеризується 

великими витратами власних коштів, можливо залучених та 

отриманих у борг. На цій стадії проект підлягає різноманітним 

ризикам. Прибуток відсутній. 

Друга стадія: початок експлуатації проекту. На цій стадії 
інвестор відчуває великі потреби у банківських позичках чи 
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венчурному капіталі. Звичайно він не сплачує дивідендів. Якщо 

прибуток присутній, він реінвестується. Починають діяти ризики, 

пов'язані з конкуренцією ринку. 

Третя стадія: швидке зростання. Підприємство починає 

диктувати власні ціни на продукцію, проте конкуренція зростає. 

Рівень продажу зростає і значно покриває витрати виробництва. 

Також характерним є високий рівень прибутку, але існує потреба у 

великих витратах на маркетинг. Існує також велика потреба в 

інвестиціях. Компанія може здійснювати додаткову емісію акцій, 

але сплачує невеликі дивіденди. Банк, якщо і надає позичку, то під 

високі проценти. 

Четверта стадія: стабільне функціонування підприємства. На 

цій стадії компанія відшкодовує власні борги. Високий рівень 

конкуренції не дозволяє диктувати ціни, але невисокі витрати 

дозволяють отримувати середні по галузі прибутки. Це вже добре 

відома компанія з доброю репутацією. Вона має великі можливості 
в отриманні позичок та реалізації акцій. У неї добре 

диверсифікований великий інвестиційний портфель, сплачуються 

солідні дивіденди, проте немає потреби у великих інвестиціях.  

П'ята стадія життєвого циклу проекту (занепад або друге 

народження). На цій стадії продукція підприємства припиняє 

користуватись попитом.  

 

3.2. Бюджетування інвестиційних проектів 

 

Існує необхідність розрізняти грошовий потік від 

балансового прибутку. Грошовий потік це прибуток від 

інвестиційного проекту після оподаткування але перед 

нарахуванням амортизації, виплатою процентів та дивідендів.  

Існує два шляхи визначення грошових потоків для 

подальшого їх використання в інвестиційному аналізі: 
− з неопрацьованих первинних даних; 

− з уніфікованих форм фінансової звітності, таких як звіт 

по прибуткам і збиткам та баланс. 

При оцінці інвестицій враховуються нематеріальні втрати і 
вигоди які можуть вплинути на діяльність підприємства. Аналіз 
затрат і вигод (СВА), з іншої сторони, забезпечує більш глобальний 

аналіз ніж більшість  інвестиційних оцінок і спрямований на 
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встановлення затрат  і вигод для суспільства в цілому, для усіх 

акціонерів  а не тільки для підприємства. 

Грошові потоки, які мають відношення до аналізу 

інвестиційних проектів: 

1. Існують чотири критерії, які визначають які грошові 
потоки мають відношення, і тому повинні братися до уваги при 

оцінці інвестицій: вони повинні бути у грошовій і тільки грошовій 

формі; вони повинні показувати зміни, і вони повинні включати як 

матеріальні затрати і вигоди, так і нематеріальні затрати і вигоди які 
можна конвертувати у грошову вартість. 

2. При оцінці інвестицій береться до уваги інформація 

та передбачення стосовно грошових потоків а не інформація про 

прибуток від виробничої діяльності. Грошові потоки визначаються 

коли кошти приходять на підприємство або коли залишають його, 

тоді коли прибуток від продажу враховується коли він отриманий (і 
необов’язково тоді коли клієнт дійсно платить), і витрати тоді коли 

вони відбуваються (неважливо коли постачальники отримають 

платежі, або коли сплачуються податки). Додатково, амортизаційні 
відрахування додаються до експлуатаційних витрат які не беруться 

до уваги при розгляді грошових потоків. 

3. Враховуються лише ті грошові потоки які мають 

безпосереднє відношення до інвестиційного проекту. Таким чином 

розподілені накладні витрати, наприклад,  не повинні включатися, а 

альтернативні витрати, які дають вартість альтернативного 

використання активів, що використовуються в інвестиційному 

проекті, повинні включатися. 

4. При визначенні грошових потоків, що мають 

відношення до інвестиційного проекту, до уваги беруться лише 

зміни у витратах. Незворотні витрати та витрати, що вже мали місце 

не використовуються у інвестиційному аналізі. Якщо реалізація 

інвестиційного проекту дає змогу отримати податкові знижки, така 

економія у оподаткуванні є приростом блага і повинна бути 

врахована при здійсненні інвестиційного аналізу. 

5. Нематеріальні втрати і блага враховуються у 

інвестиційному аналізі у будь-якому випадку, за умови, що їх 

можна конвертувати у грошову форму яка є загальноприйнятою.  

3.3. Методи оцінки інвестиційних рішень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

В основі процесу прийняття управлінських рішень  

інвестиційного характеру  лежить оцінка і порівняння очікуваних 

грошових надходжень і прогнозованих витрат на реалізацію 

інвестиційного проекту. Ключовою проблемою у цьому випадку є 

можливість їх коректного співставлення. 

Залежно від того чи враховують критерії  принцип зміни 

вартості грошей у часі, їх можна розділити на дві групи. До першої 
групи відносять, так звані, традиційні критерії, що грунтуються на 

принципах бухгалтерського обліку і звітності, а саме: період 

окупності інвестиції (РР) і облікова ставка  дохідності (ARR). До 

другої групи відносять методи, що враховують зміну вартості 
коштів у часі:  чиста теперішня вартість (NPV), індекс дохідності 
(PI), внутрішня норма прибутку (IRR),  дисконтований період 

окупності інвестиції (DPP). 

В основу методу чистої теперішньої вартості (NPV) 

покладено реалізацію основної цілі інвестиційної діяльності – 

максимізацію багатства акціонерів. Цей метод ґрунтується на 

співставленні величини початкових інвестиційних витрат (ІС) з 
загальною сумою дисконтованих чистих грошових потоків. 

Оскільки  приток грошових коштів  розподілений у часі, кожний 

грошовий потік CFk дисконтується за допомогою відповідної ставки 

дисконтування r, що встановлюється інвестором: 

.
)1(1
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NPV

n

k
k

k
−

+

= ∑
=

              (3.1) 

Цей метод дає можливість отримати пряму відповідь на 

питання стосовно доцільності реалізації інвестиційної пропозиції. 
Якщо NPV>0, то у випадку прийняття проекту  цінність компанії 
збільшитися, тобто зросте багатство акціонерів. У випадку якщо 

NPV<0  вартість компанії зменшиться, тобто зменшиться  і 
багатство акціонерів. Особливим є випадок коли NPV=0. У цьому 

випадку багатство акціонерів не зміниться, проте і у цьому випадку 

можна говорити про позитивний ефект, тобто компанія збільшиться 

у масштабах, що у свою чергу може розглядатися як позитивна 

тенденція.  

Другим за  важливістю методом  оцінки рішень стосовно 

капіталовкладень вважається індекс дохідності інвестицій, який ще 

інколи називається співвідношенням витрат і доходів. Індекс 
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дохідності є часткою від ділення очікуваних майбутніх грошових 

потоків  на початкові витрати. 

  .
)1(1

IC

r

CF

PI

n

k
k

k∑
=

+
=                            (3.2) 

Єдина різниця між чистою теперішньою вартістю (NPV) та  

індексом прибутковості (PI) полягає у тому, що при використанні 
показника NPV початкові витрати віднімаються від теперішньої 
вартості очікуваних грошових потоків, а при розрахунку показника 

РІ теперішня вартість очікуваних грошових потоків ділиться на 

початкові витрати. Проект приймається за умови, якщо його 

прибутковість більше одиниці. Відповідно, якщо за проектом індекс 

прибутковості  більше одиниці, той чиста теперішня вартість є 

позитивною.  

Облікова ставка дохідності (ARR) розраховується як 

відношення середньорічного прибутку (АР)  до середньої величини 

інвестованих коштів. Середня величина інвестованих коштів  

знаходиться  шляхом ділення  вихідної суми капіталовкладень  на 

два, за умови, якщо передбачається що по закінченні строку 

реалізації  проекту усі капітальні витрати будуть списані. Якщо  

прогнозується залишкова або ліквідаційна вартість (RV), то її оцінка 

повинна бути врахована  в розрахунках: 

)(2/1 RVIC

AP
ARR

+

=                                       (3.3.) 

Отриманий показник у більшості випадків порівнюється з 
коефіцієнтом рентабельності авансованого капіталу, який 

розраховується діленням  загального чистого прибутку 

підприємства на загальну  суму коштів, авансованих у його 

діяльність. 

Період окупності є корисним інструментом у часи сплесків 

невизначеності і інфляції. Тоді як складніші методи спрямовані на 

моделювання невизначеності, що супроводжує надходження за 

проектом, період окупності передбачає, що ризик пов'язаний з 
часом – чим довший період, тим більша вірогідність невдачі. Отже, 

отримані грошові потоки орієнтують на рівень показника точності 
наступних грошових потоків.  
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ТЕМА 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ПРОЕКТУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

  

4.1. Обґрунтування доцільності проекту 

 

Початкова фаза проекту розпочинається з процесу 

формування його концепції та її обґрунтування. Розробка концепції 
проекту передбачає виконання наступних основних робіт: 

� обґрунтування цілей проекту на основі вивчення 

ринку та аналізу виробничих можливостей; 

� попередню оцінку капітальних витрат на проект та 

прогноз оборотного капіталу; 

� оцінку тривалості проекту; 

� прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту; 

� визначення джерел та розмірів фінансування; 

� визначення основних характеристик проекту тощо.  

Стадія підготовки проекту поділяється на два етапи: 

попередня оцінка та додаткові дослідження. 

� Ідея проекту піддається попередній перевірці в 

дослідженнях можливостей.  

Щоб виявити кращий варіант проекту, потрібно розглянути 

широке коло можливих його варіантів. Коли проектна ідея 

конкретизована, то вона піддається поточній перевірці на 

можливість виконання, проводиться дослідження цих можливостей. 

Попередній аналіз повинен підтвердити можливості технічної 
реалізації у відповідній країні або регіоні чи місті та виявити всі 
шанси економічного впровадження. 

Передпроектне дослідження повинне дати відповіді на 

наступні питання: 

1.     Технічна можливість виконання проекту: 

2.    Економічна можливість виконання проекту: 

3.     Обов’язково потрібно визначити також джерело ризику. 

Заключні дослідження складаються з наступних частин: 

техніко-економічний аналіз, фінансовий аналіз та 

загальноекономічний аналіз. 
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4.2. Оцінка ефективності проектів 

 

Методи, що застосовуються на окремих етапах планування 

та оцінки: 

� на етапі проведення технічного аналізу та при 

плануванні фінансування проекту, коли відомі не всі умови 

підприємницької діяльності, вибір здійснюється на практиці за 

допомогою спрощеного часткового аналізу; 

� на вирішальній стадії оцінки необхідно розглянути 

проект в цілому, приймаючи до уваги результати часткового 

аналізу, а потім прийняти позитивне або відхиляюче проект 

рішення. 

Ефективність проекту характеризується системою 

показників, які виражають співвідношення вигід і витрат проекту з 
погляду його учасників. 

 Розрізняють три основні методи визначення ефективності 
проектів на початкових етапах проведення технічного аналізу. Вони 

не враховують фактор часу або враховують його не повністю: 

� порівняння витрат; 

� порівняння прибутку; 

� порівняння рентабельності, до якого відноситься як 

спеціальний випадок статистичний метод окупності (pay-back). 

Для більш детального аналізу ефективності проекту 

використовують наступні показники: 

1.        Сума інвестицій – це вартість початкових грошових 

вкладень у проект, без яких він не може здійснюватись. Ці витрати 

мають довгостроковий характер.  

2.        Грошовий потік – дисконтований або 

недисконтований дохід від здійснення проекту, який включає 

чистий прибуток та амортизаційні відрахування, які надходять у 

складі виручки від реалізації продукції.  
3.        Чиста теперішня вартість проекту – Net Present Value 

(NPV). Це найвідоміший і найуживаніший критерій. NPV – це 

дисконтована цінність проекту (поточну вартість доходів або вигід 

від вкладених інвестицій). Чиста теперішня вартість проекту – це 

різниця між величиною грошового потоку, дисконтованого за 

прийнятної ставки доходності і сумою інвестицій. Для розрахунку 

NPV проекту необхідно визначити ставку дисконту, використати її 
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для дисконтування потоків витрат та вигід і підсумувати 

дисконтовані вигоди й витрати (витрати зі знаком мінус).  

Якщо NРV позитивна, то проект можна рекомендувати для 

фінансування. Якщо NPV дорівнює нулю, то надходжень від 

проекту вистачить лише для відновлення вкладеного капіталу. 

Якщо NРV менша нуля – проект не приймається. 

4.     Термін окупності інвестицій – це час, протягом якого 

грошовий потік, одержаний інвестором від втілення проекту, 

досягає величини вкладених у проект фінансових ресурсів.  

5. Внутрішня норма рентабельності – Internal Rate of Return 

(IRR). Це рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена 

вартість проекту за його життєвий цикл дорівнює нулю. ІRR 

проекту дорівнює ставці дисконту, при якій сумарні дисконтовані 
вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам, тобто ІRR є 

ставкою дисконту, при якій NVP проекту дорівнює нулю.  

6. Коефіцієнт вигід/витрат – Benefit/Cost Ratio (BCR).  

BCR є відношенням дисконтованих вигід до дисконтованих 

витрат. Основна формула розрахунку має такий вигляд: 

∑

∑

=

=

+

+
=

n
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t

n
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B
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.                                    (4.1.) 

6. Індекс прибутковості – Profitability Index (РІ) є 

відношенням суми наведених ефектів (різниця вигід і поточних 

витрат) до величини інвестицій: 

  

∑
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 РІ тісно пов'язаний з NРV. Якщо NPV позитивна, то й РІ > 

1, і навпаки, якщо РІ > 1, проект ефективний, якщо РІ < 1 – 

неефективний. 
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ТЕМА 5.  ЗАХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 

РИЗИКАМИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

5.1. Характеристика ризиків проектного фінансування  

 

Ризик - це можливість того, що відбудеться деяка небажана 

подія. Зокрема, у підприємницькій діяльності ризик прийнято 

порівнювати з можливістю втрати підприємством своїх ресурсів, 

зниженням запланованих доходів або появою додаткових витрат у 

процесі здійснення певної фінансової чи виробничої діяльності. 
У процесі реалізації підприємством реального 

інвестиційного проекту виникає проектний ризик. Якщо 

конкретизувати загальне визначення ризику для конкретного 

інвестиційного проекту то це – ймовірність виникнення 

несприятливих фінансових наслідків у формі втрати очікуваного 

інвестиційного прибутку в ситуації непевності умов його 

одержання в кращому випадку, і у гіршому – втрати вкладеного 

капіталу. 

Таким чином, проектний ризик - це сукупність ризиків, які 
передбачають загрозу економічній ефективності проекту, що має 

місце у негативному впливі різних факторів на потоки грошових 

коштів. Такому ризику властиві наступні особливості: 
1. Інтегрований характер.  

2. Об’єктивність прояву.   

3. Постадійні особливості  на різних стадіях здійснення 

інвестиційного проекту.  

4. Високий рівень зв’язку з комерційним ризиком.  

5. Висока залежність від тривалості життєвого циклу 

проекту.    

6. Високий рівень коливання рівня ризику за подібними 

(типовими) проектами.   

7. Відсутність достатньої інформаційної бази для оцінки 

рівня ризику.  

8. Відсутність надійних ринкових індикаторів, що 

використовуються для оцінки рівня ризику.  

9. Суб’єктивність оцінки.  
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5.2. Оцінка та управління проектними ризиками  

 

Враховуючи різноманітність та специфіку ризиків, які 
виникають у процесі реалізації інвестиційної діяльності, важливою 

та обов’язковою складовою має бути управління проектними 

ризиками. Оскільки проектні ризики притаманні усім стадіям та 

етапам проектного циклу, функція управління проектними 

ризиками не зникає до кінця строку реалізації проекту.  

Управління проектними ризиками має включати в себе такі 
етапи: 

1.Визначення (ідентифікація) проектних ризиків. При 

прийнятті рішення про доцільність вкладання коштів в 

інвестиційний проект, необхідно визначити фактори ризику, етапи 

та конкретні роботи, при виконанні яких виникає ризик, тобто 

встановити потенційні сфери ризику, а потім їх ідентифікувати.  

2.Формалізований опис невизначеності проектного 

фінансування. Вартість невизначеності - це концепція, з допомогою 

якої визначається максимальна сума грошей, сплачених за 

інформацію, використання якої знизить ступінь невизначеності по 

проекту. Вона визначається як очікувана цінність можливих вигод, 

від яких відказуються через рішення відхилити проект, або 

очікувану суму втрат, які можуть виникнути внаслідок прийняття 

проекту. 

Для врахування всіх імовірних варіантів реалізації проекту 

потрібно визначити очікуваний інтегральний ефект. Якщо 

ймовірність різних умов реалізації проекту відома відносно точно, 

то очікуваний інтегральний ефект розраховується за формулою 

математичного очікування:  

Еоч  =  ∑
=

⋅

n

i

iP
1

 i )(E
                                              (5.1.) 

де, Еоч  -  очікуваний інтегральний ефект проекту; 

      Еi   -  інтегральний ефект при і-тій умові реалізації; 
      Рi      - ймовірність реалізації цієї умови. 

У свою чергу, у загальному випадку розрахунок очікуваного 

інтегрального ефекту рекомендується здійснювати за  формулою: 

Еоч = JEmax + (1- j) Emin                                             (5.2.) 
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де Emax та Emin   - найбільше та найменше з математичних 

очікувань інтегрального ефекту по допустимим імовірнісним 

розподілам; 

      J - спеціальний норматив для врахування невизначеності 
ефекту, який відображає систему переваг відповідного 

господарського суб`єкту в умовах невизначеності (рекомендується, 

щоб J=0,3). 

3. Розрахунок показників ризику вкладення інвестицій.  

Спочатку усі ризики мають бути виміряні у одиницях, властивих 

лише їм, а потім у грошових одиницях, і на кінець, оцінюється 

ризик проекту у цілому. Коливання представляє собою ступінь 

відхилення очікуваного значення від середнього. Для його оцінки 

на практиці як правило використовують два критерії – дисперсію та 

середньоквадратичне відхилення. 

Дисперсія – це середньозважене значення квадратів 

відхилення дійсних результатів від середньо очікуваних, та 

визначається за такою формулою: 

σ2=  ∑
=

−∗

n

i

ii EEP
1

)(                                             (5.3.) 

       де  σ2 – дисперсія; 

           n – число спостережень; 

          Еі – можливий наслідок для події Е;     

     E   - сподіване значення події Е;  

Рі –  імовірність значення події. 
 Середньоквадратичне відхилення (σ) визначається за 

формулою: 

σ= ∑
=

−

n

i

ii EEP
1

)(*                                                   (5.4.) 

Для аналізу результатів та витрат, передбачених 

інвестиційним проектом, як правило використовують і коефіцієнт 

варіації, який дозволяє визначити рівень ризику, при умові якщо 

показники середніх очікуваних доходів відрізняються між собою. 

Розрахунок коефіцієнту варіації (CV) здійснюється за такою 

формулою: 
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   CV  = 
E

σ

                                    (5.5.) 

Коли порівнюються коефіцієнти варіації різних проектів, то 

перевагу має той проект, де цей коефіцієнт нижчий. Отже, 

сприятливішим є відношення ризику та доходу.  

4. Методи аналізу ризику інвестицій. До методів аналізу 

ризиків відносяться загальновідомі методи: аналіз беззбитковості; 
аналіз чутливості; метод сценаріїв; імітаційне моделювання, які в 

сукупності представляють собою комплексний процес аналізу 

ризиків з інвестиційного проекту. 

5.Визначення заходів щодо зниження інвестиційних ризиків. 

Всебічний аналіз фінансового стану суб'єкта інвестиційної 
діяльності та очікуваних проектних ризиків являє собою 

обов'язкову умову прийняття рішень щодо інвестування. Розподіл 

ризику між учасниками проекту –  це такий захист, який дає 

можливість засновникам проекту переносити частину своїх ризиків 

на інших учасників проекту. 

 

Тема 6.  УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ 

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

 

6.1. Сутність управління проектами  

 

Управління  проектами (англ. – Project Management) – 

мистецтво керівництва та координації людськими, матеріальними 

та фінансовими  ресурсами  протягом всього життєвого циклу 

проекту шляхом застосування системи сучасних методів та техніки 

управління для досягнення певних результатів відносно складу та 

обсягу робіт, вартості, якості з метою задоволення потреб та вимог 

усіх учасників проекту. 

Управління проектом – це управління змінами, що 

виникають як при координації дій колективів людей, які приймають 

участь у виборі та обґрунтуванні ідеї, оцінці ефективності 
прийнятних способів досягнення поставлених цілей та контролю 

вартості, якості, так і при реалізації проекту. 

          Об’єктом управління є інвестиційний проект, який 

розглядається як керована зміна вихідного стану будь-якої системи 
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(наприклад, підприємства),  з метою розвитку з розрахунком витрат 

часу та коштів, дослідження управління впровадження змін, що 

здійснюються за проектом у рамках бюджету та часових обмежень.   

У цілому методологія управління проектом базується на 

пілотуванні складних проектів як системи взаємопов’язаних та 

взаємозалежних робіт та подій, що забезпечують ефективне 

використання матеріальних, технічних, трудових та фінансових 

ресурсів.  

Потенційною сферою інтересів управління проектами в 

Україні є зміни відносин власності (роздержавлення підприємств та 

організацій, акціонування, корпоратизація); розвиток 

інвестиційного ринку – поступовий перехід до відносного балансу 

пропозиції та  платоспроможного попиту; виробничих схем та 

методів управління інвестиційною діяльністю. 

 

6.2. Організаційні структури управління проектами  

 

Організаційну структуру будують з урахуванням складу та 

змісту, а також трудомісткості функцій управління (загальних та 

спеціальних).  

Оптимальна організація команди проекту, яка включає як 

керівників проекту і команду виконавців, так і підрозділи та 

спеціалістів, які впливають на хід робіт або здійснюють ту чи іншу 

підтримку проекту, дає можливість підвищити ефективність 

управління та уникнути проблем. 

Важливим в управлінні проектами є вибір організаційного 

рівня планування та управління. 

Як правило, виділяють чотири основні підходи до 

організації проекту: 

� лінійна структура; 

� функціональна структура; 

� матрична структура; 

�  власне проектна структура. 

Так, лінійна структура передбачає  прямий вплив на 

виконавців з боку лінійного керівника, який зосереджує в одних 

руках усі функції керівництва. Розподіл посадових обов’язків 

здійснюється таким чином, щоб кожний виконавець (або окремий 

підрозділ) був максимально спрямованим на виконання виробничих 
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задач організації. Усі розпорядження у рамках повноважень - прямі 
(лінійні) - йдуть від верхньої ланки управління до нижчої. 
Недоліком лінійної структури є великий обсяг інформації, що 

передається від одного рівня до другого, а також через високі 
кваліфікаційні вимоги до спеціалістів у поєднанні з обмеженням  

ініціативи робітників нижніх рівнів, що призводить до зниження 

ефективності управління. У зв’язку з цим, лінійна структура 

застосовується лише при невеликих обсягах робіт, коли завдання 

управління проектом відносно прості. 
Певний інтерес має функціональна структура управління, 

яка базується на диференціації управлінської праці за окремими 

функціями, кожна з яких виконується одним спеціалістом, групою 

або відділом. Керівники функціональних підрозділів 

спеціалізуються у певних сферах діяльності, відповідаючи за окремі 
ділянки робіт, що входять в їх компетенцію. 

Структура проектного управління, як правило, включає два 

рівня. Перший (організаційний) рівень представлений підрозділами, 

відповідальними за стратегію розвитку, науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи, фінанси та ресурси; другий, 

(власне проектний) -  службами, що безпосередньо розробляють та 

реалізують інвестиційні проекти. 

В практиці управління проектами широкого поширення 

набула матрична структура, яка формується на базі подвійного 

підпорядкування спеціалістів функціональних служб.  

Матрична структура організації має кілька різновидів: 

� слабка матриця;   

� збалансована матриця; 

� жорстка матриця. 

Слабка матриця. Координатор проекту відповідає за 

координацію задач за проектом, але має обмежену владу над 

ресурсами. Недоліком такого підходу є незбалансованість між 

високою відповідальністю та звуженими повноваженнями. 

Збалансована матриця. Менеджер проекту координує усі 
роботи та розподіляє відповідальність за досягнення мети між 

керівниками функціональних підрозділів. Менеджер проекту 

відповідає за тимчасові та вартісні параметри задач, функціональні 
менеджери - за зміст робіт та їх якість. Проблема даного підходу 

виникає у тому разі, коли баланс відповідальності порушується при 
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посилені влади тої чи іншої сторони (проектного або 

функціонального керівництва). 

 

6.3. Моніторинг впровадження інвестиційних проектів 

 

Усі основні елементи інвестиційного проекту мають 

ретельно контролюватися із сторони керівництва проектом. 

Менеджер проекту має визначити процедуру та встановити 

послідовність збору даних  через певні інтервали часу, проводити 

аналіз одержаних результатів, аналізувати поточні відхилення 

фактичних та планових показників і прогнозувати вплив поточного 

стану справ на виконання обсягів робіт, що залишилися. 

Система  контролю за інвестиційним проектом, має 

включаючи в себе: зміст інформації, що аналізується; структуру 

звітів та відповідальність за збір даних; аналіз інформації та 

прийняття рішень.  

Механізм проведення постійного нагляду та контролю за 

процесом освоєння інвестицій називають моніторингом 

інвестиційних проектів. Загальний моніторинг проекту здійснює 

інвестор (замовник) або від його імені дирекція підприємства, що 

будується. Такий моніторинг за угодою з інвестором можуть 

здійснювати фірма-девелопер або генеральний підрядник 

відповідно до договору консорціуму. 

Побудова системи моніторингу реалізації інвестиційного 

проекту має базуватися на основі таких принципів: 

1. Вибір для спостереження найбільш важливих напрямів 

реалізації інвестиційного проекту. Реалізація цього принципу 

опирається на те, що, в першу чергу, спостереження має 

відбуватися за реалізацією календарного плану та бюджету проекту 

за окремими розділами. 

2. Побудова системи інформаційних  (звітних) показників з 
кожного напряму реалізації інвестиційного проекту. Така система 

показників має ґрунтуватися на даних оперативного 

бухгалтерського обліку та статистичної звітності. Ця система 

відображає хід реалізації календарного плану проекту за обсягами 

та найбільш важливими структурними показниками, виконання 

бюджету   за обсягом та структурою витрат та інше. 
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3. Розробка системи узагальнюючих (аналітичних) 

показників з кожного напряму реалізації проекту. Система 

оціночних показників будується виходячи з мети моніторингу 

окремих напрямків діяльності інвестиційного проекту та базується 

на привабливості для цього інформативних (звітних) показників. у 

розрізі кожного з напрямків формується конкретний перелік 

найбільш важливих оціночних показників.  

4. Встановлення періодичності формування звітної бази 

даних (інформаційних та аналітичних показників). Така 

періодичність визначається виходячи з періодичності календарного 

плану та бюджету реалізації інвестиційного проекту. З урахуванням 

цієї періодичності виділяють оперативні (тижневі або декадні) 
зведення, місячний чи квартальний звіт. 

5. Аналіз основних причин, які призвели до відхилення 

фактичних результатів від передбачених. У процесі такого аналізу 

виділяються ті показники, за якими спостерігаються “критичні 
відхилення” від календарного плану та бюджету. 

6. Виявлення резервів та можливостей нормалізації ходу 

реалізації інвестиційного проекту. У процесі реалізації цього 

принципу резерви розглядаються у розрізі окремих функціональних 

блоків з вивченням можливостей замовника та підрядника з 
нормалізації ходу реалізації інвестиційного проекту. 

7. Обґрунтування пропозицій з зміни календарного плану та 

бюджету інвестиційного проекту. Завершальним етапом 

моніторингу інвестиційних проектів є розробка обґрунтованих 

пропозицій щодо корегування календарного плану та бюджету 

проекту. У окремих випадках може бути обґрунтовано пропозицію 

про “вихід” з інвестиційного проекту. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.   

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ 

 

Тема 7.  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 
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7.1. Розробка стратегії формування інвестиційних 

ресурсів 

 

Інвестиційна діяльність підприємства триває, як правило, 

весь період його існування і тому має здійснюватися з урахуванням 

певної перспективи. Обґрунтування напрямів цієї діяльності на 

перспективу представляє процес розробки інвестиційної стратегії.  
У цілому, інвестиційна стратегія - це процес передбачення 

довгострокових цілей розвитку інвестиційної діяльності та вибір 

найбільш ефективних шляхів їх досягнення на основі 
прогнозування кон’юнктури інвестиційного ринку як в цілому, так і 
в окремих його секторах. 

Формування інвестиційної стратегії – це складний творчий 

процес. Він базується на прогнозуванні кон’юнктури 

інвестиційного ринку і умов здійснення інвестиційної діяльності. 
Інвестиційна стратегія визначає можливості поліпшення результатів 

господарювання суб’єкта за допомогою інвестицій, тобто окреслює 

напрями інвестування з метою одержання прибутків і збільшення 

власних активів. Така стратегія зазвичай називається активною або 

агресивною, при максимальній спрямованості на прибуток. 

Противагою активній стратегії є пасивна, при якій інвестор прагне 

забезпечити за рахунок інвестицій непогіршення (у кращому 

випадку) показників своєї господарської діяльності. 
 

7.2. Характеристика та порядок формування  

інвестиційних  ресурсів на підприємстві 
 

Реалізація  інвестиційної діяльності на підприємстві 
характеризується,  головним чином,  розширеним відтворенням 

основних фондів, що  потребує належного ресурсного забезпечення, 

тобто формування необхідних інвестиційних ресурсів. Цей процес 

передбачає відокремлення значної частини сукупного суспільного 

продукту від особистого та поточного виробничого споживання. 

Крім того, інвестиційні ресурси, спрямовані на ці цілі, вилучаються 

з процесу розширеного відтворення на період до введення в дію 

основних фондів. У майбутньому вони поступово відшкодовуються 

інвестору у процесі експлуатації об’єктів, випуску та реалізації 
виробленої продукції.  
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У цілому інвестиційні ресурси можна класифікувати за 

такими ознаками: 

I. За характером власності:  
� власні;  
� залучені;  
� позичкові. 

II. За видами власності:  
� державні інвестиційні ресурси (бюджетні кошти 

та кошти позабюджетних фондів, державні позики, пакети акцій та 

інші основні та оборотні кошти, що належать до державної 
власності); 

� інвестиційні, у тому числі фінансові ресурси 

комерційних та некомерційних суб’єктів господарювання, 

громадських об’єднань, фізичних осіб у тому числі іноземних. Такі 
інвестиційні ресурси включають власні та залучені кошти 

підприємств, а також інституційних інвесторів, у тому числі 
інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, 

страхових компаній тощо. 

Формування інвестиційних ресурсів на підприємстві тісно 

пов’язане з фінансовими ресурсами – першоосновою фінансового 

господарства держави та підприємств.  

� Загалом, фінансові ресурси являють собою 

сукупність доходів і надходжень, які перебувають у розпорядженні 
підприємств, організацій та держави і спрямовуються на 

задоволення суспільних потреб з метою розширеного відтворення 

та зростання матеріального добробуту населення. Фінансові 
ресурси охоплюють ресурси всіх секторів економіки:    державного, 

підприємницького, а також приватного сектора.  

В умовах ринкової економіки основними джерелами 

фінансування інвестиційних проектів, що входять до складу 

зобов’язань, є комерційний та банківський кредити. Комерційний 

кредит надається одним підприємством іншому у вигляді 
відстрочки сплати грошей за продані товари, чи надані послуги, а 

банківський кредит (позичка) надається банками у вигляді 
грошових кредитів, що використовуються для розширення 

виробництва і в якості джерела платіжних коштів для поточної 
діяльності. 
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В залежності від форми залучення інвестиційного капіталу 

існують такі методи фінансування інвестиційних проектів, як 

бюджетне фінансування; самофінансування; акціонування; 

кредитне фінансування; фінансування за рахунок безоплатних та 

благодійних внесків і пожертвувань; змішане фінансування.  

 

7.3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів 

 

Вартість інвестиційного капіталу – це необхідна ставка 

доходу, яку повинна мати фірма, щоб покривати витрати для 

залучення капіталів на ринку. Основними факторами, що 

визначають вартість капіталу є: ризикованість одержаних доходів, 

питома вага заборгованості в його структурі, фінансова стійкість 

компанії та інші фактори.  

В процесі інвестиційної діяльності підприємство 

використовує боргові кошти найчастіше у вигляді інвестиційного 

кредиту від фінансово-кредитних установ та випуску облігацій з 
певним строком погашення та процентною ставкою.  

Визначення вартості облігацій. На вартість капіталу від 

облігацій впливають ті ж фактори, що і на ціну інвестиційного 

кредиту. Проте вартість капіталу, залученого від емісії облігацій 

розраховується за такою формулою: 

)1( VF

C
K b

b
−⋅

=   ,                                                     (7.1.) 

де Kb  - вартість капіталу від облігацій; 

Cb  - річний купон на випуск нових облігацій; 

F – номінальна вартість облігацій; 

V -  витрати на випуск облігацій, питома вага у коефіцієнтах 

до номінальної вартості облігацій. 

У зв’язку з тим, що відсотки за кредит та за облігаціями 

включаються у собівартість продукції, тобто утримуються до 

оподаткування, то вартість боргового капіталу має враховувати 

ставку податку. Формула розрахунку вартості облігацій тоді матиме 

такий вигляд: 

Kb = Kb · (1 – tax)                                                    (7.2.) 

 де tax -  ставка податку.  

Привілейовані акції. Однією з особливостей привілейованих 

акцій є сплата фіксованого дивіденду або оголошеного проценту від 
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вартості акції на час її випуску. Ринок відіграє велику роль у 

визначенні дивідендного доходу від цих акцій. Визначальними є тут 

доходи від подібних привілейованих акцій, які котируються на 

біржі. Розрахунок вартості капіталу від привілейованих акцій 

здійснюється за такою формулою: 

)1( VP

P
K

s

p
−⋅

=   ,                                                  (7.3.) 

де Kр  - вартість капіталу від випуску привілейованих акцій; 

Р – привілейований дивіденд; 

Ps – ринкова вартість привілейованих акцій; 

V-  витрати на випуск привілейованих акцій, питома вага у 

коефіцієнтах. 

Прості акції. Вартість капіталу від простих акцій 

складається з трьох факторів: ціни простих акцій; дивідендів, що 

сплачуються фірмою та темпу приросту дивідендів. Таким чином, 

формула розрахунку  вартості капіталу від простих акцій буде мати 

такий вигляд: 
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K
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=

)1(
 ,                                                    (7.4.) 

де Ks  - вартість капіталу від випуску простих акцій; 

Р –дивіденди; 

Ps – ринкова вартість простих акцій; 

V-  витрати на випуск простих акцій, питома вага у 

коефіцієнтах; 

G – постійний темп приросту дивідендів. 

 

ТЕМА 8. МЕТОДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 

8.1. Самофінансування інвестиційних проектів 

 

Найпривабливішим методом фінансування інвестиційних 

проектів є самофінансування, яке здійснюється виключно за 

рахунок власних внутрішніх коштів підприємства, до яких 

відносять: чистий прибуток; амортизаційні відрахування; страхові 
суми відшкодування збитків; іммобілізовані надлишки основних та 

оборотних коштів, нематеріальних активів тощо.  
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Головним джерелом формування інвестиційних ресурсів на 

підприємстві є прибуток - кінцевий результат діяльності 
підприємства,  який представляє собою різницю між загальною 

сумою доходів і витратами на виробництво і реалізацію продукції. 
В залежності від виду діяльності розрізняють доходи:  

– від звичайної діяльності; 
– від надзвичайної діяльності. 
Крім того, доходи можуть виникати у результаті 

операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 
Таким чином, справжнім доходом на підприємстві є чистий 

доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД), який 

розраховується шляхом вирахування з доходу (виручки) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку на додану 

вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з 
обороту (ІЗП) та інших вирахувань з доходу, тобто: 

 

ЧД = Д – ПДВ – АЗ – ІЗП – ІВ                               (8.1.) 

У свою чергу, фінансовим результатом підприємства 

відповідно до П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” 

вважаються: або збиток – перевищення суми витрат над сумою 

доходів, для отримання яких здійсненні ці витрати, або прибуток – 

сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ним витрати. Різниця 

між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком). 

Фінансовий результат від операційної діяльності 
визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), 

іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на 

збут та інших операційних витрат. 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування  визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) 

від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, 

фінансових та інших витрат. 

Різниця між прибутком від звичайної діяльності до 

оподаткування та сумою податку на прибуток представляє собою 

кінцевий фінансовий результат від звичайної діяльності. 
Остаточний фінансовий результат діяльності підприємства – 

чистий прибуток (збиток) – визначається як різниця між різними 

видами доходів та витрат підприємства за звітний період. 
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Підприємство має можливість використати прибуток як джерело 

фінансування інвестиційних проектів лише у незначних обсягах і 
лише ту частину, яка йде на формування фонду розвитку 

виробництва (фінансування невеликих  інвестиційних заходів, або 

високо ризикових інноваційних проектів) та фонду соціальної 
сфери (фінансування проектів, що носять соціальний характер - 

будівництво санаторіїв, баз відпочинку, дитсадків тощо).  

Важливим джерелом при самофінансуванні інвестиційних 

проектів є амортизація, яка формуються в результаті переносу 

вартості основних фондів на вартість продукту та в сукупності 
складає амортизаційний фонд.  

 

8.2.   Інвестиційне кредитування  

 

Важливою категорією ринкової економіки є інвестиційний 

кредит, що відображає реальні зв`язки і відносини економічного 

життя суспільства. Він завжди був і залишається основним 

джерелом фінансування інвестиційних проектів, а отже і  важливим 

важелем у стимулюванні розвитку виробництва.  

За своїм змістом інвестиційний кредит представляє собою 

економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу 

фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення і, як 

правило, з виплатою відсотка. Ці відносини характеризуються 

рухом вартості (позичкового капіталу) від кредитора до 

позичальника та в протилежному напрямку.  

Банківський інвестиційний кредит - це основна форма 

інвестиційного кредиту, при якій грошові кошти на фінансування 

інвестиційних проектів надаються банківськими установами  у 

тимчасове користування та з виплатою відсотку.  

Основними різновидами банківського інвестиційного 

кредитування є: строкові кредити підприємцям, револьверні 
кредити, довгострокові проектні кредити та андеррайтинг.  

Строкові кредити підприємцям призначаються для 

фінансування довго- та середньострокових інвестицій, таких як 

покупка обладнання, або будівництво споруд, строком більше 

одного року. Як правило, боржник звертається за великим 

кредитом, виходячи з кошторису на проект, а потім зобов`язується 

його погасити серіями платежів. 
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Револьверне кредитування - або револьверна кредитна лінія 

дозволяє фірмі-боржнику запозичити кошти в межах визначеного 

ліміту, погашати всю суму запозичень або її частку та проводити 

при необхідності повторне запозичення в межах строку дії 
кредитної лінії.  

Новою формою проектного кредитування капітальних 

вкладень, що впроваджуються в комерційних банках, є надання 

коштів клієнтам для реалізації ними довгострокових 

широкомасштабних проектів, шляхом повного або часткового 

викупу випусків промислових облігацій, що емітуються цими 

клієнтами. У міжнародній практиці така операція називається 

андеррайтингом.  

Відповідно до Закону України “Про банки та банківську 

діяльність” андерайтинг – це купівля на первинному ринку цінних 

паперів з наступним їх перепродажем інвесторам, або укладання 

договору про гарантування повного або часткового продажу цінних 

паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за 

фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання 

на покупця обов’язку робити все можливе, щоб продати якомога 

більше цінних паперів, не беручи зобов’язання придбати будь-які 
інші цінні папери, що не були продані. 

 

8.3.  Лізинг та його різновиди при фінансуванні 
інвестиційних проектів 

 

Залежно від складу учасників угоди, розрізняють прямий 

лізинг, при якому власник майна (постачальник) самостійно передає 

об’єкт у лізинг (двохстороння угода); та опосередкований лізинг, 

коли передача майна здійснюється через посередника. В 

останньому випадку має місце класична трьохстороння операція 

або при складних лізингових операціях - багатостороння операція з 
великою кількістю суб’єктів угоди. 

За терміном дії лізингових угод виділяють фінансовий та  

оперативний лізинг. 

До фінансового лізингового бізнесу відносяться, як правило, 

контракти, що передбачають сплату напротязі чітко встановленого 

(основного або базового) строку лізингових платежів, величина 

яких є достатньою для повного відшкодування витрат лізингодавця, 
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пов’язаних з придбанням майна та реалізацією прав власника, а 

також для забезпечення йому певного прибутку.   

Оперативний лізинг суттєво відрізняється від фінансового. 

Він виступає такою формою бізнесу, за якої відбувається часткова 

окупність лізингового майна протягом терміну дії однієї лізингової 
угоди. Діапазон терміну оперативного лізингу може бути від 

декількох годин до терміну, за який амортизується менша частина 

вартості об’єкту. Отже, операції оперативного лізингу 

характеризуються тільки частковою амортизацією об’єкта лізингу 

протягом терміну дії лізингової угоди, здійсненням більшої частини 

обов’язків, пов’язаних з обслуговуванням майна, за рахунок 

лізингодавця.  

 

ТЕМА 9. УЧАСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ ТА ЇХ 

УГРУПУВАНЬ У ПРОЕКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ 
 

9.1.  Фінансові установи як учасники проектного 

фінансування 

 

До фінансових установ, які безпосередньо беруть участь у 

проектному фінансуванні відносять різні фінансові установи. 

Основна роль серед них відводиться банкам. У більшості країн з 
ринковою економікою банки відіграють основну роль як учасники 

проектного фінансування, разом з тим, інші інституційні інвестори 

також можуть надавати фінансові послуги у вигляді проектного 

фінансування. 

Лізингові компанії — це суб’єкти інвестиційної діяльності у 

ринкових умовах, які виконують посередницькі функції у 

проектному фінансуванні. З пропозиціями на лізинговому ринку 

виступають також місцеві органи влади та управління. Лізингові 
компанії, створені державними та муніципальними структурами, 

жорстко орієнтовані на здійснення лізингових угод з визначеними 

клієнтами.  

Важливим заходом щодо захисту інвестицій є їх 

страхування. Інвестиційні проекти, особливо довгострокові, 
зазнають різного роду ризиків, причому з багатьма невідомими 

небезпеками, які чекають на інвестора. Природно, що вкладення 
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капіталу на тривалий строк завжди повинно здійснюватися за 

участю страхових компаній. 

Корпоративний інвестиційний фонд — юридична особа, що 

створюється у формі відкритого акціонерного товариства, яке 

емітує акції і продає їх інвесторам. Його діяльність повністю 

регламентується акціонерним законодавством. 

Пайовий інвестиційний фонд (ПІФ) не є юридичною 

особою. По суті, це активи, що належать інвесторам на правах 

спільної власності. Активи ПІФ обліковуються окремо на балансі 
компанії з управління активами. 

Професійну діяльність з управління активами 

корпоративного або пайового інвестиційного фонду здійснює на 

підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку господарське товариство — компанія з управління активами.  

Одними із найперспективніших форм інститутів спільного 

інвестування — взаємних фондів на фондовому ринку є індексні 
фонди як різновиди фондів колективних інвестицій.  

Відповідно до найбільш поширеного визначення індексним 

називається взаємний інвестиційний фонд, інвестиційний портфель 

якого прив’язаний до певного фондового індексу. 

Наступною фінансовою установою є довірчі товариства або 

трасти (від англ. «trust» — довіра) за чинним законодавством є 

товариствами з додатковою п’ятикратною відповідальністю, що 

здійсняють представницьку діяльність із довіреним майном щодо 

реалізації прав власності довірителів. 

На розвинених фінансових ринках до числа провідних 

інституцій посередників відносять і пенсійні фонди. Акумулюючи 

значні кошти у формі пенсійних внесків, названі структури 

розмішують їх на фінансових ринках, даючи таким чином необхідні 
ресурси для реалізації великих промислових інвестиційних 

проектів.  

 

9.2. Роль комерційних банків у проектному фінансуванні  
 

Як засвідчує світовий досвід, в умовах розвиненої ринкової 
економіки саме комерційні банки мають виступати у ролі 
організаторів та фінансових ініціаторів здійснення великих 

інвестиційних проектів та програм. Лише вони здатні відігравати 
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вирішальну роль у мобілізації фінансових інвестиційних ресурсів, 

виступаючи як провідники, а в ряді випадків — як фінансові 
гаранти вживаних інвестиційних заходів. 

Банківський інвестиційний кредит можуть надавати як 

спеціалізовані — інвестиційні, інноваційні та іпотечні, так і 
універсальні — комерційні банки. 

Сучасний механізм комерційного кредиту характеризується 

поєднанням міжфірмових розрахунків і кредитування за відкритим 

рахунком. Такі розрахунково-кредитні відносини (так званий 

фірмовий кредит) особливо активно використовується у 

міжнародних економічних зв’язках. 

Традиційний механізм комерційного кредитування 

передбачає проведення вексельного кредитування. Платник 

(позичальник) надає постачальнику (кредитору) комерційний 

вексель, у номінальну вартість якого входить ціна товару (роботи, 

послуги) та відсотки за наданий кредит. При цьому постачальник 

надає платникові право погашати платежі частинами і протягом 

певного часу (тобто у розстрочку). 

До нетрадиційних механізмів комерційного кредиту у 

фінансуванні інвестиційних проектів відносять кредитування за 

контрактом типу «франчайзинг». Франчайзинг — це фінансово-

кредитна операція, пов’язана із забезпеченням прибуткової 
діяльності малого бізнесу; це ліцензія великого та відомого 

підприємства (фірми) дрібному підприємцю на продаж продукції чи 

надання послуг під його маркою (товарним знаком).  

Одним з основних видів комерційного кредиту є і 
форфейтинг, який використовується для кредитування експортера 

банком, чи іншим фінансово-кредитним закладом шляхом 

придбання боргових зобов’язань з певним дисконтом (наприклад, 

простих та переказних векселів без права регресу на продавця). 

Повернення капіталу (банком) здійснюється завдяки продажу 

боргових зобов’язань на вторинному ринку. Одним з 

найважливіших питань у залученні фінансових ресурсів для 

реалізації інвестиційних проектів є видача банками учасникам 

проекту гарантій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

ТЕМА 10. ОЦІНКА МАЙНА СУБ’ЄКТІВ 

ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

 
10.1. Оцінка вартості майна підприємств – учасників 

проектного фінансування 

 

Оцінка майна підприємств-учасників проектного 

фінансування проводиться  із  застосуванням  методичних підходів, 

методів оцінки, які є складовими частинами  методичних підходів 

або є результатом комбінування  кількох  методичних підходів, а 

також оціночних процедур. 

Для проведення оцінки майна застосовуються такі основні 
методичні підходи:  

� витратний (майновий - для оцінки об'єктів у  формі  
цілісного майнового комплексу та у формі фінансових інтересів); 

� дохідний; 

� порівняльний. 

Витратний підхід в оцінці майна та майнових прав 

передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або 

заміщення об’єкта оцінки з подальшим коригуванням їх на суму 

зносу (знецінення). 

Дохідний підхід в оцінці бізнесу базується на порівнянні 
майбутніх доходів інвестора з його поточними витратами. 

Порівняння доходів здійснюється з урахуванням факторів часу та 

ризику, таким чином, динаміка вартості компанії, визначена саме 

цим підходом, дає можливість приймати правильні управлінські 
рішення як власникам компанії, так і її менеджерам.  

Дохідний підхід  передбачає використання двох методів: 

методу прямої капіталізації та методу непрямої капіталізації 
(дисконтова них грошових потоків).  

Капіталізація -  це визначення  вартості об’єкта оцінки на 

підставі  очікуваного доходу від його використання.  Капіталізація 

може здійснюватися із застосуванням  ставки  капіталізації  (пряма 

капіталізація)  або  ставки  дисконту  (непряма  капіталізація  чи 

дисконтування); 

Розрахунок вартості об’єкта за методом прямої капіталізації 
здійснюється за такою формулою: 
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V  =  
K

NOI
,                                               (10.1.) 

де V — вартість майна; 

    N0І — чистий операційний доход; 

   К — коефіцієнт капіталізації. 
 

10. 2.  Аналіз фінансового стану підприємства як основа 

оцінки його бізнесу 

 

Основною складовою частиною повного аналізу 

господарської діяльності будь-якого підприємства є фінансовий 

аналіз,  завданням якого є отримання певного числа ключових 

(найбільш інформаційних) параметрів, які дають об’єктивну та 

точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та 

збитків, змін у структурі активів та пасивів та розрахунків з 
дебіторами та кредиторами. Метою фінансового аналізу 

підприємства є оцінка його фінансового   стану на  останню звітну 

дату з урахуванням динаміки його змін,  які склалися за 

результатами господарської діяльності підприємства за два останні 
роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та 

прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства.  

Головним завданням фінансового аналізу у процесі оцінки 

бізнесу підприємства є оцінка та ідентифікація внутрішніх проблем 

компанії для підготовки, обґрунтування та прийняття різних 

управлінських рішень, у тому числі у сфері розвитку підприємства, 

виходу його із кризи, переходу до процедур банкрутства, купівлі-
продажу бізнесу або пакету акцій, залучення зовнішніх інвестицій, 

у тому числі іноземних тощо.  

 

ТЕМА 11. ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  

ПРОЕКТІВ 

 
11.1. Інноваційний проект та його основні складоваі 
 

Інноваційний проект - це форма організації інноваційного 

процесу, яка представляє собою комплекс взаємопов'язаних заходів 

інвестиційного характеру з впровадження науково-технічних 

розробок і нових технологій у виробництво, технічне його 
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переоснащення, освоєння випуску нових конкурентоспроможних 

видів продукції та її просунення у сферу споживання. Інноваційний 

проект обов'язково повинен мати відповідний комплект документів 

опису цих заходів на основі бізнес-плану проекту. 

Результатом виконання інноваційного проекту та науково-

дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки нової 
технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з 
виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії є 

інноваційний продукт. Результатом інноваційного проекту може 

бути і інноваційна продукція - це нові конкурентноздатні товари чи 

послуги. 

Об’єктами інтелектуальних інвестицій є: 

• винахід – це технологічне (технічне) рішення, що 

відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому 

рівню і промисловій придатності). Право власності на винахід 

закріплюється патентом на 20 років; 

• корисна модель – нове і промислово придатне 

конструктивне виконання пристрою, яке закріплюється патентом на 

5 років з можливим продовженням ще на 3 роки; 

• промисловий зразок –  це результат творчої 
діяльності людини в галузі художнього конструювання, який 

визначає зовнішній вигляд промислового виробу і призначений для 

задоволення естетичних та ергономічних потреб; 

• знак для товарів і послуг – це позначення, за яким 

товари та послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і 
послуг інших осіб. 

Основним учасником реалізації інноваційного проекту є 

інноваційне підприємство – це підприємство (об’єднання  

підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 

відсотків обсягу його продукції  (у  грошовому  вимірі) за звітний 

податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна 

продукція. Інноваційне  підприємство  може  функціонувати  у  

вигляді технополісу, технопарку, інноваційного центру,  бізнес-

інкубатора тощо.  

 

11.2. Особливості фінансування інноваційних проектів за 

участю венчурного капіталу 
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В останні роки однією з перспективних форм інноваційної 
діяльності стали венчурні фірми, які використовують для свого 

фінансування таке джерело, як венчурний капітал. 

Венчурний капітал є основою для розвитку венчурного 

підприємництва – це діяльність, спрямована на здійснення 

“ризикованих” проектів, як правило, інноваційного характеру, з 
метою одержання прибутків. Здійснюється таке підприємництво 

через створення спочатку невеликої наукомісткої фірми з 
наступним перетворенням її у закриту або відкриту корпорацію, яка 

дозволяє засновникам придбати великий пакет акцій. Це 

підприємства, діяльність яких спрямована на наукові дослідження, 

впровадження нововведень та фінансування інноваційний проектів. 

Найбільш розповсюдженими основними  організаційними 

формами венчурного підприємництва можна вважати:  

��  ”Незалежні” (чисті) венчури,  які організовуються у 

вигляді акціонерних товариств, рекламуючи у пресі свою ідею 

створення новації та працюють за рахунок коштів приватних та 

інституційних інвесторів.  

��  Впроваджувальні фірми, засновані на пайових 

засадах промисловими корпораціями, які створюються однією або 

кількома великими корпораціями у вигляді науково-дослідних 

консорціумів і працюють за замовленням засновників. 

��  Венчурні фірми, що фінансуються інвестиційними 

фондами, компаніями, трастами, можуть також використовувати 

інші джерела: кошти великих корпорацій, банків, пенсійних і 
благочинних фондів, страхових компаній, особисті заощадження 

інвесторів та інше 

��  Внутрішні венчурні відділи великих корпорацій, які 
створюються у вигляді науково-дослідних відділів при великих 

промислових корпораціях. 

 

11.3. Фінансово-кредитні важелі стимулювання 

залучення капіталу в інноваційну сферу 

 

Економіка України залишається сьогодні несприятливою 

для науково-технологічного та інноваційного розвитку.  

Активну участь у фінансовому забезпеченні  інноваційного 

розвитку економіки відіграють державні установи. 
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Для отримання фінансової підтримки суб’єкти інноваційної 
діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного 

реєстру  інноваційних проектів, подають до Державної інноваційної 
фінансово-кредитної   установи  (її    регіональних    відділень) 

інноваційні  проекти  та  всі  необхідні документи, перелік яких 

визначається нею. Державна    інноваційна фінансово-кредитна 

установа організовує  на конкурсних  засадах  у  порядку, що 

визначається спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, відбір 

інноваційних проектів для їх фінансової  підтримки. Фінансова 

підтримка Державною інноваційною фінансово-кредитною 

установою інноваційних проектів шляхом надання кредитів  чи  

передавання  майна  у  лізинг здійснюється за умови наявності 
гарантій повернення  коштів  у  вигляді застави майна, договору 

страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо. Для  

здійснення фінансової підтримки місцевих інноваційних програм  

органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні       
спеціалізовані небанківські інноваційні фінансово-кредитні 
установи і  підпорядковувати їх виконавчим органам місцевого 

самоврядування. Ці установи діють на  основі  положень  (статутів)  

про  них,  що  розробляються   і затверджуються органами 

місцевого самоврядування. 

Найефективнішим важелем державного регулювання 

інноваційної діяльності є створення особливого податкового та 

митного режиму. 

 

ТЕМА 12. ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЗА УЧАСТЮ 

ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ  

 

12. 1. Проекти під егідою міжнародних фінансових 

організацій 

 

Вплив міжнародних фінансових організацій на розвиток 

проектного фінансування може здійснюватися за наступними 

напрямами: 

1. Реалізація функцій кредитора, гаранта та інвестора у сфері 
проектного фінансування; 
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2. Реалізація функцій організатора та контролюючого органу в 

процесі фінансування інвестиційних проектів; 

3. Розробка методології та практичних схем реалізації 
фінансування за типом проектного, що у подальшому буде широко 

використовуватися банками та іншими фінансово-кредитними 

установами в процесі фінансування. 

До складу МФО, що використовують у своїй практиці 
методи проектного фінансування відносяться: Група Світового 

Банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна 

фінансова корпорація, Міжнародна асоціація розвитку, 

Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок, 

Багатостороння агенція з гарантування інвестицій), Європейський 

банк реконструкції та розвитку, регіональні банки розвитку 

(Міжамериканський банк розвитку, Африканський банк розвитку, 

Азіатський банк розвитку тощо). Щодо діяльності Міжнародного 

валютного фонду, то вона виключає фінансування конкретних 

інвестиційних проектів, оскільки  пов’язана з кредитуванням 

структурної адаптації національних економік згідно з програмою 

господарських реформ та переходу до ринкової економіки.       

Міжнародний банк реконструкції та розвитку не 

використовує методів проектного фінансування оскільки надає 

позики під гарантії уряду тих держав, в яких реалізуються проекти. 

У такому випадку банк не несе жодних кредитних ризиків, 

наявність яких у кредитора є важливою ознакою використання схем 

проектного фінансування. Проте Міжнародний банк реконструкції 
та розвитку опосередковано впливає на розвиток проектного 

фінансування через розробку методології проектного аналізу. 

Організація процесу фінансування проектів Європейським 

банком реконструкції та розвитку. Європейський банк 

реконструкції та розвитку виступає однією з провідних МФО, що 

активно впливає на розповсюдження схем проектного фінансування 

у світі. На відміну від інших перевагою ЄБРР, крім регіональної 
спрямованості, є те, що банк має можливість діяти як у державному 

так і в приватному секторах, співпрацюючи з безпосереднім 

кінцевим користувачем його фінансових ресурсів, та 

використовувати широкий спектр фінансових інструментів.  
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12. 2. Проекти із залученням іноземних інвестицій 

Іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються 

іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності 
відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку 

або досягнення соціального ефекту. 

Підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство 

(організація) будь-якої організаційно-правової форми власності, 
створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція 

в статутному фонді якого становить не менше 10%. 

Формами здійснення іноземних інвестицій виступають: 

1) часткова участь у підприємствах, що створюються 

спільно з українськими фізичними та юридичними особами, або 

придбання частки діючих підприємств; 

2) створення підприємств, що повністю належать 

іноземним інвесторам, або придбання у власність діючих 

підприємств повністю; 

3) придбання рухомого та нерухомого майна, шляхом 

одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, 

облігацій чи інших цінних паперів; 

4) придбання самостійно або за участю української 
юридичної чи фізичної особи прав на користування землею та 

використання природних ресурсів на території України; 

5) придбання інших майнових прав; 

в інших формах, що не заборонені законами України, в тому 

числі без створення юридичної особи на підставі договорів із 
суб’єктами господарської діяльності України. 

3. Проекти у вільних економічних та офшорних зонах 

Одним з напрямків стимулювання розвитку виробничого 

потенціалу, зміцнення валютно-фінансових механізмів, одержання 

доступу до новітніх технологій та залучення вітчизняного та 

іноземного інвестора є утворення та ефективне функціонування 

вільних економічних зон (ВЕЗ) з особливим юридичним та митним 

статусом, які створюють сприятливі умови для залучення 

іноземного капіталу. 
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