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ВСТУП 
 

 

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми навчальної 
дисципліни «Проектне фінансування» для студентів освітнього ступеня вищої 
освіти магістр, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 
073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління проектами», денної та заочної 
форми навчання. 

Основною метою вивчення дисципліни «Проектне фінансування» є 
формування у студентів системи практичних знань у галузі управління 
фінансами, оволодіння ними стратегії і тактики фінансового забезпечення 
проектної діяльності, знаходження оптимальних фінансових та інвестиційних 

рішень. 
У результаті вивчення дисципліни «Проектне фінансування» студенти 

повинні  
знати: 

– основні поняття та принципи управління вартістю проекту, проектного 

фінансування, оцінки ефективності проектів; 
– методологію альтернативного аналізу джерел фінансування і 

кредитного аналізу постачальника проектних ресурсів; 
– основні вимоги до структури проекту і принципи розроблення техніко-

економічного обґрунтування; 
– методологію фінансового і комерційного аналізу проектів; 
– способи та інструменти управління ризиками. 

вміти: 

– визначати фінансові потреби і джерела фінансування; 
– використовувати процедури відбору постачальників, підрядників та 

інших виконавців проектів за результатами процедур закупівель; 
– здійснювати підготовку і укладення договорів; 
– розраховувати кошторис і бюджет проекту; 
– визначати терміни виконання проекту і розробляти календарні плани 

реалізації; 
– контролювати процес виконання проекту і коригувати план його 

реалізації; 
– управляти ризиками проектів. 
Методичні вказівки складено для надання студенту необхідної 

методичної допомоги щодо організації ефективної роботи з вивчення 
дисципліни «Проектне фінансування» в ході проведення практичних занять,  
організації самостійної роботи та підготовки до іспиту. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

 

Практичне заняття 1. 

Методологічні аспекти проектного фінансування 

 

 

План. 

1. Зміст та характеристика проектного фінансування. 
2. Принципи проектного фінансування. 
3. Види проектного фінансування. 
4. Сучасний стан та перспективи розвитку проектного фінансування в 

Україні. 
 

 

Література: [3], [6], [7], [8], [10], [11], [12], [13]. 
 

 

Методичні рекомендації. 
Метою цього заняття є вивчення методологічних аспектів проектного 

фінансування. 
У результаті підготовки до першого практичного заняття студент повинен 

знати: зміст та характеристику проектного фінансування; принципи проектного 

фінансування; види проектного фінансування; сучасний стан та перспективи 

розвитку проектного фінансування в Україні. 
 

 

Практичне завдання. 

Розрахувати вартість етапів проекту будівництва котеджу під ключ 

використовуючи метод бюджетування «з нуля» способом «зверху-донизу» та 
побудувати поквартальний календарний план-графік витрат проекту й 

представити його у вигляді стовпчастої діаграми кумулятивних витрат. 
Розрахунок здійснити на підставі наступних вихідних даних: 

Загальна вартість (бюджет) проекту становить (3000 n 1000+ ⋅ ) тис. грн., 

де n  – порядковий номер студента відповідно до журналу обліку студентів. 
Загальний строк реалізації проекту – 18 місяців. 
Поквартальне розподілення витрат – пропорційне. 
Вартість етапів проекту та строки їх виконання наведені у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 - Вартість етапів проекту та строки їх виконання 

Етап Найменування етапу 
Тривалість 
етапу, міс. 

Вартість етапу, 
% від бюджету 

проекту 

1 Вибір ділянки 2 5 

2 Отримання дозвільних документів 3 10 

3 Проектування будинку 3 15 
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Продовження таблиці 1.1 

Етап Найменування етапу 
Тривалість 
етапу, міс. 

Вартість етапу, 
% від бюджету 

проекту 

4 Зведення будинку 6 45 

5 Благоустрій території 3 23 

6 Здавання будинку в експлуатацію 1 2 

 

 

Приклад. 

1. Розрахунок вартості етапів проекту використовуючи метод 

бюджетування «з нуля» способом «зверху-донизу» наведено у табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 - Розрахунок вартості етапів проекту 

Етап 
Наймену-
вання етапу 

Трива-
лість 
етапу, 
міс. 

Місяць 

Помі-
сячні 
витрати, 

тис. грн. 

Квартал 

Поквар-

тальна  
вартість, 
тис. грн. 

Кумуля-
тивна 
поквар-

тальна  
вартість, 
тис. грн. 

1 
Вибір 

ділянки 
2 

1 75,0 

1 250,0 250,0 2 75,0 

2 

Отримання 
дозвільних 

документів 

3 

3 100,0 

4 100,0 

2 350,0 600,0 5 100,0 

3 
Проектуван-

ня будинку 
3 

6 150,0 

7 150,0 

3 525,0 1 125,0 8 150,0 

4 
Зведення 
будинку 

6 

9 225,0 

10 225,0 

4 675,0 1 800,0 11 225,0 

12 225,0 

13 225,0 

5 680,0 2 480,0 14 225,0 

5 
Благоустрій 

території 
3 

15 230,0 

16 230,0 

6 520,0 3 000,0 

17 230,0 

6 

Здавання 
будинку в 
експлуата-
цію 

1 18 60,0 

 Разом:   3 000,0  3 000,0 3 000,0 
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2. Поквартальний календарний план-графік витрат проекту наведено у 

вигляді стовпчастої діаграми кумулятивних витрат та представлено на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Поквартальний календарний план-графік витрат проекту 
 

 

Питання для самостійної роботи. 

1. Поясність, чому існує різноманітне тлумачення змістовної 
характеристики проектного фінансування. 

2. Які є види та джерела проектного фінансування? 

3. Що відноситься до внутрішніх та зовнішніх джерел проектного 

фінансування? 

4. Розкажіть основні відмінності визначення проектного фінансування у 

різних країнах світу. 
 

 

 

Практичне заняття 2. 

Організація проектного фінансування 

 

 

План. 

1. Зміст і складові системи проектного фінансування. 
2. Порядок розроблення проектно-кошторисної документації. 
3. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів як 

основний результат передінвестиційних досліджень. 
4. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними 

установами. 
 

 

Література: [3], [6], [7], [8], [10], [11], [12], [13]. 
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Методичні рекомендації. 
Метою цього заняття є навчитися організовувати проектного 

фінансування. 
У результаті підготовки до другого практичного заняття студент повинен 

знати зміст і складові системи проектного фінансування, порядок розроблення 
проектно-кошторисної документації, техніко-економічне обґрунтування 
інвестиційних проектів, критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-

кредитними установами. 
 

 

Практичне завдання. 

Розрахуйте вартість (бюджет) проекту будівництва деревообробного 

заводу під ключ використовуючи метод бюджетування «з нуля» способом 

«знизу-доверху» та наведіть помісячний календарний план-графік витрат 
проекту у вигляді лінійної діаграми розподілених у часі кумулятивних витрат. 

Вихідні дані представлені у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 - Вихідні дані для розрахунку вартості (бюджету) проекту 

Робота 
Вартість робіт за місяцями (тис. грн.) 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

1. Підготовлення бізнес-
плану 100* 250*        

2. Розроблення проектної 
та дозвільної 
документації 

 200*        

3. Геологічна та 
геодезична підготовка 

 300*        

4. Облаштування 
фундаменту 

  200*       

5. Загальнобудівельні 
роботи 

   150* 150* 150*    

6. Покрівельні роботи      200*    

7. Оздоблювальні роботи      250* 100*   

8. Пусконалагоджувальні 
роботи 

      80* 50* 20* 

9. Здавання об’єкта в 
експлуатацію 

        50* 

Примітка. * Кожне число у таблиці коригується на n 100+ ⋅ , де n  – порядковий номер студента відповідно до 

журналу обліку студентів. 

 

 

Приклад. 

 

1. Розрахунок вартості (бюджету) проекту використовуючи метод 

бюджетування «з нуля» способом «знизу-доверху» представлено у вигляді табл. 
2.2. 
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Таблиця 2.2 - Розрахунок вартості (бюджету) проекту 

Робота 
Вартість робіт за місяцями (тис. грн.) 

Усього 
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень 

1. Підготовлення бізнес-
плану 100 250        350 

2. Розроблення проектної 
та дозвільної документації  200        200 

3. Геологічна та 
геодезична підготовка  300        300 

4. Облаштування 
фундаменту   200       200 

5. Загальнобудівельні 
роботи 

   150 150 150    450 

6. Покрівельні роботи      200    200 

7. Оздоблювальні роботи      250 100   350 

8. Пусконалагоджувальні 
роботи 

      80 50 20 150 

9. Здавання об’єкта в 
експлуатацію 

        50 50 

Разом: 100 750 200 150 150 600 180 50 70 2 250 

Кумулятивні витрати 100 850 1 050 1 200 1 350 1 950 2 130 2 180 2 250 2 250 

 

2. Помісячний календарний план-графік витрат проекту наведено у 

вигляді лінійної діаграми розподілених у часі кумулятивних витрат та 
представлено на рис. 2.1. 

Рисунок 2.1 - Помісячний календарний план-графік витрат проекту 

 

 

Питання для самостійної роботи. 

1. Дайте визначення проекту, його особливостям та характеристикам. 

2. Назвіть учасників проекту. 
3. За якими критеріями можна класифікувати проекти? 

4. Назвіть основні етапи підготовки проектів? 

5. Наведіть основні вимоги до розробки кошторисної документації. 
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Практичне заняття 3. 

Управління вартістю проекту 
 

 

План. 

1. Планування управління вартістю. 

2. Оцінка вартості проекту. 
3. Визначення бюджету. 

4. Контроль вартості. 
 

Література: [1], [2], [6], [8], [9], [13], [14], [15]. 

 

 

Методичні рекомендації. 
Метою цього заняття є навчитися управляти вартістю проекту. 
У результаті підготовки до практичного заняття 3 студент повинен знати 

яким чином здійснюється планування управління вартістю, оцінка вартості 
проекту, визначення бюджету та контроль вартості. 

 

 

Практичне завдання. 

Розрахувати вартість (бюджет) проекту реконструкції міського парку 
використовуючи метод бюджетування через прирощення з урахуванням 

індексу інфляції та побудувати поквартальний календарний план-графік витрат 
проекту й представити його у вигляді стовпчастої діаграми кумулятивних 

витрат. 
Вартість (бюджет) подібного проекту становить (35000 n 1000+ ⋅ ) тис. 

грн., де n  – порядковий номер студента відповідно до журналу обліку 
студентів. 

Індекс інфляції становить – 143,3 %. 

Строк реалізації проекту – 36 місяців. 
Поквартальне розподілення витрат – пропорційне. 
Вартість етапів проекту та строки їх виконання наведені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 - Вартість етапів проекту та строки їх виконання 

Етап Найменування етапу 
Тривалість 
етапу, міс. 

Вартість етапу, % 

від бюджету 
проекту 

1 Нижня частина парку (проведення реконструкції мереж 

водовідведення (побутової та дощової каналізації), відновлення алей 

та доріжок, очистка і облаштування русел, потічків) 

12 15 

2 Середня частина парку (проведення реконструкції мереж 

водовідведення (побутової та дощової каналізації), відновлення алей 

та доріжок, реконструкції мереж паркового освітлення, проведення 
робіт по озелененню парку (висадження цінних та рідкісних порід 

дерев), облаштування дитячого майданчика та реконструкція 
бульвару) 

12 40 

3 Відновлення алей та доріжок, створення теренкурів, проведення робіт 
по реконструкції паркового освітлення та озеленення парку 

(висадження цінних та рідкісних порід дерев), реконструкція 
підпірної стінки у верхній частині парку 

12 45 
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Приклад. 

1. Розрахунок вартості (бюджету) проекту використовуючи метод 

бюджетування через прирощення з урахуванням індексу інфляції представлено 

у табл. 3.2. 

Вартість проекту становить 35000 143,3 100 50155⋅ ÷ =  тис. грн. 

Таблиця 3.2 - Розрахунок вартості (бюджету) проекту 

Етап Найменування етапу 
Тривалість 
етапу, міс. 

Витрати 

проекту, 
тис. грн. 

Квартали 

Поквартальні 
витрати 

проекту,  
тис. грн. 

Кумулятивні 
поквартальні 
витрати 

проекту,  
тис. грн. 

1 Нижня частина парку 
(проведення реконструкції 
мереж водовідведення 
(побутової та дощової 
каналізації), відновлення алей та 
доріжок, очистка і 
облаштування русел потічків) 

12 7 523,0 1 1 880,8 1 880,8 

2 1 880,8 3 761,6 

3 1 880,7 5 642,3 

4 1 880,7 7 523,0 

2 Середня частина парку 
(проведення реконструкції 
мереж водовідведення 
(побутової та дощової 
каналізації), відновлення алей та 
доріжок, реконструкції мереж 

паркового освітлення, 
проведення робіт по озелененню 

парку (висадження цінних та 
рідкісних порід дерев), 
облаштування дитячого 

майданчика та реконструкція 
бульвару) 

12 20 062,0 5 5 015,5 12 538,5 

6 5 015,5 17 554,0 

7 5 015,5 22 569,5 

8 5 015,5 27 585,0 

3 Відновлення алей та доріжок, 
створення теренкурів, 
проведення робіт по 

реконструкції паркового 

освітлення та озеленення парку 
(висадження цінних та рідкісних 

порід дерев), реконструкція 
підпірної стінки у верхній 

частині парку 

12 22 570,0 9 5 642,5 33 227,5 

10 5 642,5 38 870,0 

11 5 642,5 44 512,5 

12 5 642,5 50 155,0 

 Разом:  50 155,0  50 155,0 50 155,0 

 

2. Поквартальний календарний план-графік витрат проекту у вигляді 
стовпчастої діаграми кумулятивних витрат та наведено на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Поквартальний календарний план-графік витрат проекту 

 

 

Питання для самостійної роботи. 

1. З яких етапів складається оцінка вартісних даних проекту, зокрема 
архівних? 

2. Які Ви знаєте методи оцінки вартості проекту? 

3. Розкрийте зміст коефіцієнтів вартісної оцінки проекту. 
4. Наведіть етапи визначення бюджету проекту. 
5. Яким чином здійснюється контроль вартості проекту? 

 

 

 

Практичне заняття 4. 

Визначення вартості грошей у часі 
 

 

План. 

1. Поняття та розрахунок грошового потоку проекту. 
2. Зміст і завдання управління грошовими потоками проекту. 
3. Дисконтування грошових потоків проекту. 
 

Література: [3], [4], [5], [8], [9], [12], [14], [15]. 
 

 

Методичні рекомендації. 
Метою цього заняття є навчитися визначати вартість грошей у часі. 
У результаті підготовки до практичного заняття 4 студент повинен знати 

поняття та порядок розрахунку грошового потоку проекту, зміст і завдання 
управління грошовими потоками проекту та навчитися здійснювати 

дисконтування грошових потоків проекту. 
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Практичне завдання. 

Розрахувати показники методу освоєного обсягу для проекту, що полягає 
у будівництві гаражу, у випадку, якщо на 3 день побудована тільки перша стіна 
та бюджет її будівництва становить (8 n+ ) тис. грн. 

Розрахунок здійснити на підставі наступних вихідних даних. 

Всі стіни якого дорівнюють 3 м. 

Бюджет кожної сторони становить (5 n+ ) тис. грн. 

Тривалість будівництва кожної стіни становить 2 дні, таким чином, 

будівництво повинно завершитися через 8 днів та вартість буде становити 

( 20 n+ ) тис. грн. 

Примітка. n  – порядковий номер студента відповідно до журналу обліку 

студентів. 
 

Приклад. 

Розрахунок показників методу освоєного обсягу для проекту 
представлено у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 - Розрахунок показників методу освоєного обсягу для 
проекту 

Назва Формула Розрахунок 

Плановий обсяг (ПО)  20 тис. грн. 

Освоєний обсяг (ОО) ОО = сума планового обсягу 
виконаних робіт 

5 тис. грн. 

Фактична вартість (ФС)  8 тис. грн. 

Бюджет після 
завершення (БПЗ) 

 20 тис. грн. 

Відхилення за вартістю 

(ОСТ) 

ОСТ = ОО – ФС 5 - 8 = - 3 тис. грн. 

Відхилення за строками 

(ОСР) 

ОСР = ОО – ПО 5 - 20 = - 15 тис. грн. 

Відхилення після 
завершення (ОПЗ) 

ОПЗ = БПЗ – ППЗ 20 - 23 = - 3 тис. грн. 

Індекс виконання 
вартості (ИВСТ) 

ИВСТ = ОО ÷ ФС 5 ÷ 8 = 0,625 

Індекс виконання 
строків (ИВСР) 

ИВСР = ОО ÷ ПО 5 ÷ 15 = 0,333 

Прогноз після 
завершення (ППЗ) 

ППЗ = ФС + БПЗ – ОО 8 + 20 - 5 = 23 тис. грн. 

Прогноз до завершення 
(ПДЗ) 

ПДЗ = ППЗ – ФС 23 - 8 = 15 тис. грн. 

Індекс продуктивності 
до завершення (ИПДЗ) 

ИПЗД = (БПЗ - ОО) ÷ (БПЗ - ФС) 

ИПЗД = (БПЗ - ОО) ÷ (ППЗ - ФС) 

(20 - 5) ÷ (20 - 8) = 1,25 

(20 - 5) ÷ (23 - 8) = 1,0 
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Питання для самостійної роботи. 

1. Що Ви розумієте під терміном “грошовий потік” і яким чином він 

утворюється? 

2. Наведіть порядок розрахунку грошового потоку. 
3. Які методи дисконтування існують? 

4. Наведіть етапи підготовки проекту до оцінки й аналізу. 
 

 

 

Практичне заняття 5. 

Ризики в проектному фінансуванні 
 

 

План. 

1. Характеристика ризиків проектного фінансування. 
2. Методи врахування ризиків і невизначеності при оцінці інвестиційних 

проектів. 
 

Література: [1], [2], [3], [4], [8], [9], [10], [11]. 
 

 

Методичні рекомендації. 
Метою цього заняття є ознайомлення із ризиками, що можуть виникати в 

ході здійснення проектного фінансування. 
У результаті підготовки до п’ятого практичного заняття  студент повинен 

знати характеристики ризиків проектного фінансування та методи їх 

врахування при оцінці інвестиційних проектів. 
 

 

Практичне завдання. 

Визначити найбільш ризиковий проект на підставі коефіцієнта варіації. 
Вихідні дані: 
прогнозований експертами дохід і його ймовірність для проекту А 

становитимуть при високій кон’юнктурі інвестиційного ринку (350 10n+ ⋅ ) 

млн. грн. і 0,3; при середній – (200 10n+ ⋅ ) млн. грн. і 0,6; при низькій – 

(110 10n+ ⋅ ) млн. грн. і 0,1. По проекту Б ці показники відповідно 

становитимуть: (300 10n+ ⋅ ) млн. грн. і 0,2; (230 10n+ ⋅ ) млн. грн. і 0,6; 

(100 10n+ ⋅ ) млн. грн. і 0,2. Середньоквадратичне відхилення дохідності 
становить за проектом А – (90,7 10n+ ⋅ ) і за проектом Б – (58,9 10n+ ⋅ ). 

Примітка. n – порядковий номер студента відповідно до журналу обліку 
студентів. 
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Приклад. 

1. Визначимо приведений розмір прогнозованого доходу з урахуванням 

ймовірності для двох проектів. 
Проект А 350 0,3 200 0,6 110 0,1 105 120 11 236= ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + =  млн. грн. 

Проект Б 300 0,2 230 0,6 100 0,2 60 138 20 218= ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + =  млн. грн. 

 

2. Визначимо коефіцієнт варіації для двох проектів: 
Проект А 90,7 236 100 38,5%= ÷ ⋅ =  

Проект Б 58,9 218 100 27,0%= ÷ ⋅ =  

 

Отже, найбільш ризиковим для реалізації є проект А тому, що він має 
більший коефіцієнт варіації за проект Б. 

 

 

Питання для самостійної роботи. 

1. Ризики інвестиційних проектів, їх види і врахування. 
2. З яких етапів складається процес управління ризиками? 

3. В чому полягає якісний та кількісний аналіз проектних ризиків? 

4. Які існують стратегії реагування на ризики. 

 

 

 

Практичне заняття 6. 

Оцінка ефективності проекту 
 

 

План. 

1. Критерії комерційної спроможності проекту. 
2. Порядок проведення оцінки проекту. 
3. Розрахунок показників ефективності проекту. 
4. Оцінка фінансової спроможності проекту. 
 

 

Література: [3], [4], [5], [8], [9], [12], [14], [15]. 
 

 

Методичні рекомендації. 
Метою цього заняття є навчитися проводити оцінку ефективності 

проекту. 
У результаті підготовки до шостого практичного заняття студент повинен 

знати критерії комерційної спроможності проекту, порядок проведення оцінки 

проекту, розрахунок показників ефективності проекту, оцінку фінансової 
спроможності проекту. 
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Практичне завдання. 

Розрахувати грошовий потік періоду та показники ефективності проекту 

– NPV, PI, Tок. 

Вихідні дані наведені у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 - Вихідні дані для розрахунку грошового потоку 

№ 

п/п 
Показники, тис. грн. 

Роки 

1 2 3 4 5 

1 Виручка від реалізації - 5 000* 6 000* 7 000* 8 000* 

2 Інвестиційні витрати - 10 000* - - - - 

3 Поточні витрати за вирахуванням 

процентів за кредитами та податків 
- - 2 000* - 2 500* - 3 000* - 3 500* 

Примітка. * Кожне число у таблиці коригується на 1000n+ ⋅ , де n  – порядковий номер студента відповідно до 

журналу обліку студентів. 

Індекс інфляції становить 43 %. 

 

Приклад. 

Розрахунок грошового потоку представимо у вигляді табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 - Розрахунок грошового потоку проекту 

№ 

п/п 
Показники, тис. грн. 

Роки 

1 2 3 4 5 

1 Виручка від реалізації 0 5 000 6 000 7 000 8 000 

2 Інвестиційні витрати - 10 000 0 0 0 0 

3 Поточні витрати за вирахуванням 

процентів за кредитами та податків 
0 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 3 500 

4 Грошовий потік - 10 000 3 000 3 500 4 000 4 500 

5 Кумулятивний грошовий потік - 10 000 - 7 000 - 3 500 500 5 000 

6 Індекс дисконтування = 43 % 1 0,813 0,661 0,537 0,437 

7 Дисконтований грошовий потік -10 000 2 439 2 314 2 148 1 966 

8 Кумулятивний дисконтований грошовий 

потік 
-10 000 -7 561 -5 247 -3 099 -1 133 

9 Період окупності проекту 4 роки 

10 Дисконтований період окупності проекту > 5 років 

11 Індекс окупності 8867 / 10 000 = 0,8867 

 

Питання для самостійної роботи. 

1. Економічна оцінка ефективності інвестиційного проекту, її мета і 
методи. 

2. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів, її мета і 
методи. 

3. Принципи і методи фінансової оцінки ефективності проекту. 

4. Показники фінансової оцінки ефективності проекту, їх склад та 
економічний зміст. 
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