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Пожвавлення економічної діяльності суб'єктів господа-
рювання вимагає пошуку нових форм фінансування діяль-
ності розвитку, розуміння напрямів, якими можна збільши-
ти вартість бізнесу, правильно використавши для цього мож-
ливості моделювання фінансової структури компанії.

Світова фінансова спільнота активно використовує здо-
бутки західної фінансової науки в управлінні бізнесом, які
на даний час мало використовуються в Україні.

Можливість застосування прогресивних форм фінансу-
вання інвестиційних проектів у життєво важливих галузях
економіки дасть змогу найбільш ефективно використати
залучені іноземні та внутрішні інвестиції.

Однією з найважливіших складових бізнес-стратегії має
бути розуміння того, яким чином буде фінансуватися бізнес.
Існує дві основні форми залучення фінансування — борго-
ве та акціонерне, їх співвідношення багато в чому визначає
вартість бізнесу, а також фінансове навантаження на акти-
ви підприємства.

Акціонерне фінансування являє собою найбільш ризи-
ковий інвестиційний капітал, бо і при розподілі доходу, і у
випадку ліквідації компанії інвестори-акціонери займають
останнє місце в пріоритетності виплат. Свого роду гарантією
акціонерних інвестицій є можливість контролю через участь
в управлінні компанії в тій чи іншій формі. При цьому акціо-
нерний капітал формує основу для інших кредиторів чи інве-
сторів і сприяє залученню до проекту нового капіталу.

У випадку боргового фінансування відсотки постачаль-
нику капіталу нараховуються незалежно від того, є бізнес
прибутковим або ні. А це може викликати проблеми для
проектів з певним періодом, що визначені для будівництва.

Можливим вирішенням даної проблеми може стати ви-
користання схем проектного фінансування. В силу своєї
гнучкості ця форма є ефективним інструментом залучення
коштів в умовах нестабільної економіки. Сьогодні проектне
фінансування може отримати широке використання в сучас-
ному українському бізнес-середовищі, оскільки відповідає
сучасним економічним реаліям [1].
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Розгляд проблем проектного фінансування присутній у
працях українських: Г. Бардиша, О. Ляхової, Т. Майорової,
А. Пересади, Л. Борща, В. Балюк, А. Вожжова, Н.Попова,
С.Глущенко, С. Захаріна, Н. Шелудько, та іноземних вче-
них Ю. Катасонова, Д. Морозова, А. Барінова, В. Бочарова,
І. Мазура і В. Шапіро, Е. Йєскомба, Б. Есті, Ф. Невіта, Ф.Фа-
боззі.

Зазначені автори у своїх працях намагаються розкрити
сутність проектного фінансування, визначити основні ризики,
охарактеризувати основні риси даної форми фінансування.

Однак виникає необхідність у дослідженні специфіки про-
ектного фінансуванні та особливостей його застосування
вітчизняними суб'єктами господарювання на практиці. Це по-
яснюється декількома причинами. По-перше, даний метод
фінансування інвестиційних проектів дає змогу фінансувати
великі капіталомісткі об'єкти з високим ризиком. По-друге, це
новий спосіб залучення коштів у проекти, насамперед інфрас-
труктурні, на умовах державно-приватного партнерства. По-
третє, дослідження позитивних рис проектного фінансування
має зацікавити фінансово-кредитні установи (банки) у засто-
суванні схем проектного фінансування на практиці.

Проектне фінансування як метод фінансування довгост-
рокових проектів уже тривалий час успішно використовуєть-
ся за кордоном. Необхідність залучення приватного капіталу
в капіталомісткі галузі народного господарства та потреба у
впроваджені прогресивних методів управління в галузях, що
є природними монополіями, для підвищення їх ефективності
— все це сприяє активному зростанні ролі діяльності проек-
тного фінансування у реалізації інвестиційних проектів.

Популярність проектного фінансування в останні роки
в основному визначалася процесами відміни державного
контролю на підприємствах комунального господарства та
приватизацією державного сектора капітальних інвестицій.
Також цьому сприяла інтернаціоналізація інвестицій для
найбільш значимих процесів: зараз провідні розробники
проектів керують портфелями міжнародних інвестицій, ви-
ступаючи у ролі банківських і фінансових консультантів,
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здатні застосовувати досвід, що був накопичений в одній
країні, при реалізації проекту в іншій. Як правило, уряди та
державний сектор економіки також виграють від такого
обміну досвідом.

Зважаючи на новизну, недостатню вивченість, а також
велику кількість різноманітних тлумачень, необхідно, на
нашу думку, розібратися у визначенні поняття "проектне
фінансування": що під ним розуміється, яке коло питань
обмежує та з якими економічними категоріями межує та
перетинається.

Розв'язати теоретичні проблеми змісту та ролі проект-
ного фінансування для національної економіки, а також
виявити функції цього явища дозволяє застосування загаль-
них методів порівняння, абстрагування та індукції.

Для того, щоб більш чітко визначити місце проектного
фінансування серед інших методів фінансування, а також
для уточнення його функцій, насамперед необхідно дослі-
дити проектне фінансування за основними критеріями його
розвитку.

Необхідність в цьому виникає через те, що неточне і
недосконале визначення предмета дослідження, по-перше,
може привести нас до неправильних висновків і, по-друге,
надзвичайно важливо прийти до порозуміння між різними
поглядами сучасних іноземних та вітчизняних економістів,
що займаються вивченням даного питання.

А. Барінов визначає наступні проблеми при визначені
та трактуванні "проектного фінансування":

1) неузгодженість щодо суті. Проблема пов'язана з тим,
як трактувати проектне фінасування — як кредит чи як інве-
стиції;

2) неузгодженість структурного характеру. Проблема,
що стосується підприємства-позичальника (діюче чи нове) і
забезпеченості позичкових коштів заставою;

3) термінологічні нюанси. Складність у визначені про-
ектного фінансування пов'язана ще з тим, що усталеного
терміна в міжнародній практиці не існує. Ринок сформував-
ся майже стихійно, як деякий звичай, звід правил, котрі за-
стосовуються учасниками (не тільки банками) при реалізації
інвестиційних програм, що пов'язані з певним типом ризи-
ку. Ці правила об'єднують різні економічні категорії: "фінан-
си" (якщо розуміти "фінансування" в якості їх похідної) і
"кредит". Для адекватного застосування стало необхідним
використовувати певну узагальнювальну економічну кате-
горію. З точки зору підтримання коректності терміна такою
категорією може бути "фондування грошових коштів", що
дуже не зручно в застосуванні.

А. Барінов вважає, що змістовий переклад "Project
Finance" може виглядати, як: "проектне кредитування" (у ви-
падку, коли проект реалізується за рахунок кредиторів) або
"проектне інвестування" (це звужує масштаб і різноманітність
ризиків, що виникають, проте більш ширше за змістом).

На нашу думку, визначити сутність проектного фінан-
сування необхідно через аналіз складових частин цього по-
няття, а також через аналіз визначень, що даються вітчиз-
няними та зарубіжними вченими.

От, наприклад, якщо розглядати складові категорії "про-
ект", то це — задум, ідея, образ, перетворений у форму опи-
су, обгрунтування, розрахунків і креслень, що розкривають
сутність задуму і можливість його практичної реалізації. Що
стосується "фінансування", то це — забезпечення необхід-
ними фінансовими ресурсами всього господарства країни,
регіонів, підприємств, підприємців, громадян, а також різних
економічних програм і видів економічної діяльності [2].

Однак цим не можна обмежуватись, оскільки практич-
на діяльність вказує на певні особливості або ж вона мусить
здійснюватись у певних рамках, що за змістом характери-
зують її.

Сутність проектного фінансування як форми фінансу-
вання сформувалось у процесі активного застосування пря-

мих інвестицій, а саме — фінансування інвестиційних про-
ектів через класичні методи фінансування. Згодом ця фор-
ма забезпечення проектів грошовими ресурсами перерос-
ла у самостійну форму фінансування.

Українські банки переважно характеризують проектне
фінансування як фінансування інвестиційних проектів, при
якому банк здебільшого бере до уваги майбутній грошовий
потік, що генеруватиметься безпосередньо проектом, як
джерело погашення кредитної заборгованості [3]. Деякі
банки готові надати довгострокове фінансування на рекон-
струкцію, модернізацію чи розширення діючого виробниц-
тва [4; 5]. Інші трактують проектне фінансування ширше,
наприклад, "проектне фінансування — це фінансування інве-
стиційних проектів компанії за певних умов" [6]. Отже,
більшість банків у своїх інформаційних матеріалах єдині
стосовно того, що проектне фінансування певним чином
включає поняття проекту. Детальніший аналіз інформації
стосовно проектного фінансування поданий на електронних
сайтах банків у мережі Інтернет, не дає відповіді на запи-
тання: чим проектне фінансування, відрізняється від інвести-
ційного кредитування. Деякі банки в умовах проектного
фінансування для позичальників зазначають умову беззбит-
кової діяльності, що в принципі характеризує не стільки про-
ект, під який потрібно фінансування, скільки здатність по-
зичальника забезпечити його повернення. Ще одна особ-
ливість "українського" погляду на проектне фінансування
полягає в тому, що інвестиційні проекти розглядаються пе-
реважно у сфері будівництва [7], тоді як міжнародний досвід
застосування цього методу фінансування вказує на те, що
він використовується переважно в галузях інфраструктури
та добувній галузі.

Оскільки на українських теренах немає чітко узго-
дженого визначення проектного фінансування, тому було
зроблено огляд вітчизняних та зарубіжних публікацій з даної
тематики (табл. 1).

Таким чином, визначення, подані зарубіжними вчени-
ми, такими як Фіннерті, Невіта, Фабоззі, Есті, Йєскомба [12;
13; 15], можна виділити у наступні характеристики проект-
ного фінансування:

1) метод фінансування, що використовує різні можли-
вості фінансового інжинірингу;

2) метод фінансування довготермінових контрактів;
3) метод фінансування інфраструктурних, промислових

проектів і проектів пов'язаних з громадськими послугами;
4) метод залучення довгострокового боргового фі-

нансування;
5) альтернатива іншим методам фінансування;
6) включає створення незалежної проектної компанії;
7) відбувається через залучення коштів у формі статут-

ного капіталу від інвесторів і кредиту без права регресу від
кредиторів;

8) основним джерелом повернення коштів при проект-
ному фінансуванні є грошові потоки проекту;

9) це фінансова структура і структура корпоративного
управління.

10) надає максимальні переваги для спонсорів проекту
і не впливає на структуру їх балансу;

11)  метою використання цього методу є вирішення про-
блем, пов'язаних з недосконалостями ринку та ефективним
управлінням ризиками;

12) форми та методи залежать від ризиків і розподілу
доходів між учасниками проекту.

Далі розглянемо підходи українських і російських нау-
ковців до визначення проектного фінансування.

Проектне фінансування — особливий вид фінансуван-
ня інвестиційних проектів (програм) із використанням ши-
рокого спектра фінансових інструментів, яке проводиться з
повним або частковим регресом на ініціатора, а тому зоріє-
нтоване на економічну, технічну та юридичну життєздатність
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проекту, а не на активи позичальника, що дозволяє збалан-
сувати інтереси всіх учасників з одночасним трансфером
проектних ризиків між ними [18].

За змістом дане визначення дає часткове, відносно не-
повне розуміння проектного фінансування, бо воно не є ви-
дом, а є формою фінансування інвестиційних проектів. Один
і той же проект не може бути профінансований через механізм
проектного та одночасно корпоративного фінансування. Та-
кож при проектному фінансуванні не дуже часто використо-
вується повний регрес на позичальника, оскільки проектне
фінансування існує для того, щоб ці ризики розподілити.

Проектне фінансування це:
1) цільове кредитуваня позичальника для реалізації

інвестиційного проекту без регресу чи з обмеженим регре-
сом на позичальника; при цьому забезпеченням його платі-
жних зобов'язань є виключно і в основному грошові дохо-
ди об'єкта інвестиційної діяльності;

2) спосіб мобілізації різних джерел фінансування і ком-
плексного використання всіх методів конкретних інвестиц-
ійних проекттів [19].

 На нашу думку, більш вдалим є друге визначення, бо
не варто змішувати поняття проектного фінансування та кре-
дитування. Саме по собі поняття "проектне фінансування"
значно ширше і може включати (або ні) елементи кредиту-
вання. Хоча і в українській літературі ці поняття іноді змішу-
ють.

Під проектним фінансуван-
ням розуміють цільове кредиту-
вання позичальника для реалі-
зації інвестиційного проекту без
регресу або з обмеженим регре-
сом кредитора на позичальника,
при якому забезпеченням платі-
жних зобов'язань є грошові до-
ходи від функціонування цього
проекту, а також активи, що на-
лежать до цього проекту [20].

У попередньому прикладі
проектне фінансування при-
рівнюють до цільового кредиту-
вання. Звичайно, кредити, залу-
чені для фінансування проектів,
вже за своїм змістом є цільови-
ми, однак проекти можуть бути
профінансовані і через випуск
облігацій. Цільове кредитуван-
ня можна вважати одним із ок-
ремих способів залучення ре-
сурсів при проектному фінансу-
ванні. Також можна погодитися,
що при проектному фінансу-
ванні активи можуть бути забез-
печенням за борговими зобов'-
язаннями, але оскільки вони ча-
сто є занадто специфічними або
ж крупними майновими комп-
лексами (які надзвичайно важ-
ко реалізувати), то і в якості за-
безпечення за зобов'язаннями
відіграють незначну роль.

Схематично структуру про-
ектного фінансування як методу
фінансування, що поєднує інші
методи, можна представити на-
ступним чином (див. рис. 1).

Найбільш вдалим, на нашу
думку, є визначення, запропоно-
ване О. Ляховою, в якому у ла-
конічній формі розкрита сутність

та основні особливості проектного фінансування: "Проектне
фінансування … форма реалізації фінансово-кредитних відно-
син учасників, пов'язаних з організацією та фінансуванням інве-
стиційного проекту за умови, що джерелами погашення забор-
гованості є грошові потоки, генеровані проектом, при поєднанні
різноманітних фінансових інструментів" [21].

До цього визначення можна додати також те, що при
проектному фінансуванні широко застосовується фінансо-
вий інжиніринг, оскільки таке трактування "поєднання різно-
манітних фінансових інструментів", на нашу думку, є більш
логічно завершеним.

Із вищезазначеного випливає відмінність між проектним
фінансуванням і фінансовим інжинірингом, а саме: проект-
не фінансування є прикладною сферою фінансового інжи-
нірингу. Також, як і внутрішньокорпоративне або корпора-
тивне фінансуванням, воно є формою фінансування інвес-
тиційного проекту.

Отже, можемо стверджувати, що проектне фінансуван-
ня — це метод фінансування довгострокових інвестиційних
проектів.

Як і будь-який інший самостійний метод фінансування,
даний метод має свої особливості. Наприклад, Б. Есті виді-
ляє наступні базові особливості проектного фінансування,
котрі відрізняють його як від традиційного корпоративного
фінансування, так і будь-якого іншого позабалансового
фінансування (наприклад, секь'юритизації): наявність еко-

Таблиця 1. Визначення поняття

проектного фінансування у наукових публікаціях
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

номічно і юридично незалежної проектної
компанії; проектна компанія створюється на
чітко визначений, обмежений життям проек-
ту період; фінансування проекту здійснюєть-
ся частково за допомогою позики без регре-
су на позичальника [22].

Взявши до уваги все вищевикладене, до
особливостей проектного фінансування
відносимо:

1) сферу застосування: фінансування
інвестиційних проектів;

2) наявність окремої проектної компанії
(Special Purpose Vehicle). Для того, щоб
фінансування за суттю було проектним, обов'язковою є на-
явність окремої компанії, що управляє проектом і відпові-
дає за всіма зобов'язаннями проекту;

3) наявність досвідченої управлінської команди. Дозво-
лить значно скоротити ризики, пов'язані з грамотним управ-
лінням проектом;

4) особливості отримання вигоди учасниками. Основ-
ним джерелом повернення вкладених коштів є грошові по-
токи по проекту;

5) строк "життя" проекту. Чітко визначений, для можли-
вості оцінки проекту, часу входу і виходу з нього учасників;

6) особливі умови взаємодії між учасниками проекту.
Особливі контрактні відносини;

7) особливі умови для спонсорів проекту. Це фінансу-
вання відбувається шляхом залучення довгострокових по-
зик з частковим внесенням коштів спонсорів у вигляді ста-
тутного капіталу;

8) особливості залучення коштів. Кошти, що надають-
ся для проектного фінансування, є, як правило, безрегрес-
ними щодо спонсорів проекту або з обмеженими регресом;

9) наявність передумов для застосування такого спосо-
бу залучення ресурсів. Проектне фінансування використо-
вується за певних умов, коли інші методи фінансування не є
ефективними;

10) особлива суміш ризиків. Структура проектного фінан-
сування залежить від ризиків проекту, а також від можливос-
тей розподілу цих ризиків між учасниками проекту;

11) утворення унікальної управлінської структури. Надає
можливість створити особливу фінансову структуру, а також
структуру управління для ефективного управління ризиками;

12) галузі застосування. Застосовується переважно при
фінансуванні інфраструктурних, промислових і проектах,
пов'язаних з громадськими послугами;

13) об'єкт оцінки. При проектному фінансуванні таким
об'єктом, за відсутності будь-якої діяльності в минулому, є
фінансова модель проекту.

Отже, проектне фінансування — це особливий метод
фінансування інвестиційних проектів із застосуванням фінан-
сового інжинірингу, що вирізняється від інших методів фінан-
сування сукупністю особливостей, пов'язаних з природою
проектів, для яких він використовується. Це комплексне по-
няття, котре межує з багатьма економічними категоріями.

Проектне фінансування це наступний щабель в системі
фінансування інвестиційних проектів, що виділився в само-
стійну форму фінансування, з властивими тільки йому особ-
ливостями, перевагами та недоліками.

Поряд з основними методами фінансування, акціонер-
ним і позичковим, особливістю і відмінністю проектного
фінансування є те, що воно може поєднувати в собі два інші
методи фінансування.
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Рис. 1. Фінансова структура проектного фінансування


