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С
ама сутність проектного фінансування полягає у 

наданні позикових коштів для здійснення певного 

проекту та погашенні наданого кредиту за рахунок 

коштів, що будуть генеровані таким проектом. Таким 

чином, успішність проектного фінансування залежить від 

належного та вчасного впровадження проекту та його ста-

лого функціонування певний час в майбутньому.

З огляду на комплексний характер проектного фінан-

сування, першорядним завданням є завчасне виявлення та 

належне розподілення ризиків, притаманних конкретному 

проекту.

Базовим принципом проектного фінансування є перене-

сення ризиків на тих учасників проекту, що є найбільш ком-

петентними в оцінці таких ризиків та їхній мінімізації. При 

цьому, загальноприйнятим підходом є покладання якомога 

менше ризиків на проектну компанію, оскільки відповідаль-

ність виключно проектної компанії у випадку несприятли-

вого розвитку подій буде прямим шляхом до її банкрутства, 

що фактично означатиме провал проекту. Таким чином, 

ризики розподіляються поміж великої кількості сторін, 

наприклад, для порядкування правових ризиків кредитори 

вимагають надання висновків відомих юридичних фірм; для 

пом’якшення ризиків негативних змін ринку до складу учас-

ників проекту вводиться покупець (офтейкер) з триваючим 

зобов’язанням щодо придбання певного обсягу продукції, що 

вироблятиметься у рамках проекту, за певними цінами.

Юридичними інструментами мінімізації ризиків кредито-

рів та убезпечення грошового потоку проекту можуть бути:

• зобов’язання, що покладаються кредитною угодою на пози-

чальника або інших сторін такої угоди (якщо такі є), напри-

клад, зобов’язання не змінювати без згоди кредитора умови 

договорів підряду на будівництво об’єкта;

• документи забезпечення, наприклад, застава або відсту-

плення прав грошової вимоги за договорами постачання;

• так звані «прямі договори», сторони яких беруть на себе 

певні зобов’язання перед кредиторами, наприклад, влас-

ники проектної компанії зобов’язуються покрити можли-

вий дефіцит коштів для завершення будівництва об’єкта.

Особливим питанням у проектному фінансуванні є 

покриття політичних ризиків. Очевидно, що стороною, най-

більш придатною зменшити політичні ризики, є держава в 

особі відповідних її органів. Отже, у світовій практиці проек-

тне фінансування (особливо щодо проектів у країнах з неста-

лою або нерозвиненою законодавчою базою) нерідко перед-

бачає укладання прямих договорів з компетентним органом 

державної влади (Host Government Support Agreements), за 

якими держава бере на себе зобов’язання (головним чином 

нефінансового характеру) з підтримки проекту, що фінансу-

ється. В українських реаліях можливість таких прямих дого-

ворів є примарною через відсутність регламентованих підстав 

та повноважень на їх укладання, які є необхідними відповідно 

до норм статті 19 Конституції.
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Проектне фінансування 
(далі – ПФ) – механізм залу-
чення довгострокового пози-
кового капіталу для реалізації 
складних проектів за допо-
могою фінансового інжині-
рингу, заснований на позиці 
під грошовий потік, що ство-
рюється самим проектом.

На відміну від інших мето-
дів фінансування проектів, 
ПФ становить єдину систему, 
що визначає всі аспекти роз-
робки проекту і договірних 
відносин учасників. Для про-
ектного фінансування харак-
терною є участь держави або 
окремих територіальних гро-
мад, а також державних і 
комунальних підприємств.

Не можна ототожню-
вати термін «проектне фінан-
сування» з фінансуванням 
проектів, що є виключно 
фінансовою категорією. Про-
ектне фінансування – склад-
ний комплексний захід, що 
поєднує організаційні, юри-
дичні, фінансові та інжині-
рингові аспекти. Як будь-
який цілісний проект, ПФ 
складається з різних стадій 
(етапів), включно з: ініціа-
цією (оформлення проекту 
на рівні ідеї та презентації 
ідеї потенційним учасникам); 
глибокими дослідження (due 
diligence), стадією розробки 
і підготовки (тобто оформ-
лення ідеї у вигляді схем 
фінансування, створення і 
т.д.); стадією впровадження 
(включаючи створення про-
ектної компанії, проведення 
необхідних закупівель і вико-
нання робіт); стадією експлу-
атації і моніторингу (вклю-
чаючи життєзабезпечення 
проекту, договірний супро-
від, що регулює аспекти одер-
жання і розподілу прибутку, 
забезпечення зворотності 
засобів, розподілу і мінімі-
зації виробничих ризиків); 
стадією завершення та пере-
дачі (закриття проекту після 
закінчення визначеного тер-
міну та передача об'єкта кін-
цевому одержувачу, за умови, 
що така передача передба-
чалася на початкових етапах 
проекту).

Перші приклади проек-
тного фінансування – це про-
екти будівництва комуналь-
ної інфраструктури (дороги, 
водопроводи) в Англії та 
інших країнах Західної 
Європи, що впроваджувалися 
з кінця XVIII століття. У сучас-
ній історії стимулом до роз-
витку ПФ стала енергетична 
криза 70 рр. ХХ ст. Зростання 
вартості енергоресурсів при-
звело до масштабних вкла-
день у підвищення видобутку 
нафти та газу, а також енер-
гоефективність. Створена 
окрема модель ПФ на рівні 
муніципалітетів та окремих 
підприємств комунальної 
сфери – фінансування та реа-
лізація проектів шляхом ство-
рення енергосервісних ком-
паній (ЕСКО).

Переслідуючи мету зни-
зити політичні та економічні 
ризики ПФ, міжнародні інвес-
тори стали розробляти схеми 
гарантованого виконання 
перед ними зобов'язань у 
формі прямого чи опосеред-

кованого конт ролю над стра-
тегічними активами. Слід 
зазначити, що в розвитку ПФ 
особливу роль відіграє дер-
жава. З огляду на потребу в 
збільшенні витрат на фінан-
сування інфраструктурних 
проектів, розробку родовищ 
і видобуток ресурсів, різні 
держави прийняли ряд зако-
нодавчих актів, які спрощу-
ють процедури ліцензування 
окремих видів діяльності, 
що надають гарантії зворот-
ності та забезпечення при-
бутковості інвестицій тощо. 
Після розпаду Радянського 
Союзу колишні республіки-
незалежні держави отримали 
у спадщину: економіку, орієн-
товану на виробництво сиро-
вини; високе енергоспожи-
вання (за оцінками фахівців, 
енергоефективність підпри-
ємств металургійного сек-
тора у 5 разів нижче анало-
гічних промислових об'єктів 
Західної Європи); промис-
лові та комунальні об'єкти, 
що вимагають модернізації; 
інфраструктурні проблеми 
(недостача або повна відсут-
ність доріг та/або їхня низька 
якість тощо). Потенціал 
ринку ПФ – це сотні мільяр-
дів доларів США, вкладених 
в будівництво економічно 
вигідних об'єктів. Водно-
час, державний бюджет жод-
ної з країн, що розвивається, 
не був здатний і не є здат-
ним забезпечити такий обсяг 
фінансових вкладень.

Україна на хвилі змін 90-х 
рр. ХХ століття також не зали-
шилась осторонь процесу роз-
витку ринку ПФ. Однак, слід 
зазначити, що потенціал ПФ 
не був використаний належ-
ним чином.

Невизначеність політики 
держави у сфері повнова-
жень адміністративних орга-
нів, земельних відносин, при-
ватизації, а також відсутність 
реальних механізмів стиму-
лювання та підтримки інвес-
тицій приватного сектора в 
державні і комунальні об'єкти 
призвели до того, що ПФ так 
і не стало ключовим інстру-
ментом фінансування інфра-
структурних проектів.

Сьогодні, незважаючи 
на відсутність системних 
реформ, стрімке зростання 
вартості енергоносіїв, зане-
пад у сфері надання кому-
нальних послуг, енергоєм-
ність виробництва, висока 
вартість і короткостроковість 
кредитних ресурсів на вну-
трішньому ринку, дозволя-
ють припустити, що ПФ пови-
нно стати одним з ключових 
інструментів фінансування 
потреб енергетики, енергоз-
береження, комунального 
господарства та інших галу-
зей економіки.

Хотілося б зупинитися на 
класичних схемах та моделях 
ПФ, що, ймовірно, і стануть 
перспективними напрям-
ками розвитку цієї галузі 
фінансування в Україні. 
Структури ПФ можуть відріз-
нятися для різних промисло-
вих секторів. Як правило, ПФ, 
з юридичної точки зору – сис-
тема договорів, що фіксують 
права та обов'язки учасників 
проекту. Кожний з договорів і 
схем має свої унікальні харак-
теристики.

На практиці ПФ має такі 
загальні характеристики:
• реалізація самодостатнього 

проекту шляхом створення 
окремої юридичної особи 
(Project Entity, тобто про-
ектної компанії чи суб'єкта 
проекту), що спеціалізу-
ється в конкретній (вузь-
кій) сфері економічної 
діяльності, бізнес якої (у 
глобальному розумінні) 
визначається винятково 
цим конкретним проектом;

• створення нового проекту 
чи повна модернізація існу-
ючого об'єкта;

• висока частка залученого 
фінансування (в окремих 
випадках до 90% залуче-
ного капіталу у вигляді бор-
гових зобов'язань);

• забезпечення зворотності 
боргу за рахунок засобів, 
згенерованих самим про-
ектом;

• основний дохід інвесто-
рів нараховується з май-
бутнього прибутку, а не за 
рахунок активів компанії;

• основними гарантіями зво-
ротності засобів для інвес-
торів є договори, ліцензії та 
патенти, оформлені на про-
ектну компанію. Зокрема 
ліцензії, або майнові права 
на видобуток та викорис-
тання природних ресур-
сів (договори про розподіл 
прибутку, концесійні угоди, 
права власності та інші 
оформлені права);

• обмежений життєвий цикл 
проекту (об'єкт ПФ має 
тривалий життєвий цикл, 
у той час як проект завжди 
є терміновим і передбачає 
зміну статусу прав учасни-
ків у порядку та на умовах, 
визначених ключовими 
договорами).

Договори, укладені про-
ектною компанією, не тільки 
визначають термін про-
екту, гарантують зворотність 
інвестицій, але й забезпечу-
ють диверсифікованість та 
розподіл ризиків учасників 
ПФ.

Як зазначалося раніше, 
ПФ – це не тільки конкретний 
бізнес-проект, але й форма 
співробітництва держави та 
приватних компаній. Повер-
таючись до основних моде-
лей ПФ, слід зазначити, що 
класична модель проектного 
фінансування є формою фік-
сації взаємних домовленос-
тей між приватними ком-
паніями та державними 
структурами шляхом укла-
дання договорів стосовно:
• умов будівництва та екс-

плуатації об'єкта ПФ;
• прав та повноважень дер-

жавних і місцевих орга-
нів у сфері видачі дозвіль-
ної документації, контролю 
за реалізацією проекту та 
фактичного виконання 
умов наданих дозволів;

• зобов'язання сторін з ком-
пенсації та зменшення 
ризиків, пов'язаних з погір-
шенням умов (напри-
клад, погіршення ринкової 
кон'єктури для тієї чи іншої 
продукції);

• механізмів забезпечення 
прибутковості та розподілу 
прибутку;

• умов переходу майнових 
прав після завершення тер-
міну проекту.

Серед найбільш розпо-
всюджених на практиці моде-
лей ПФ особливо слід відзна-
чити наведені нижче.

Венчурна модель. Харак-
терними рисами моделі є роз-

поділ (на паритетних заса-
дах) функцій між приватним 
(в основному іноземним) 
інвестором і державою сто-
совно реалізації конкрет-
ного галузевого проекту чи 
окремого договору на поста-
чання устаткування, техноло-
гій, будівництва та введення 
в експлуатацію об'єктів ПФ; 
розподіл ризиків та прибут-
ків, отриманих на етапі екс-
плуатації об'єкта.

Коопераційна модель. 
Це класична модель 
державно-приватного парт-
нерства (Public-Private 
Partnership). Реалізується 
шляхом укладання дого-
вору (чи пакету договорів) 
між приватним інвестором 
та державою (наприклад, 
проектної угоди та договору 
про розподіл прибутку та/
або інших видів угод). Дер-
жава відповідає за мініміза-
цію ризиків проекту шляхом 
надання однієї чи декількох 
гарантій. Зокрема: надання 
державних гарантій (у 
випадку залучення позик для 
реалізації ПФ); прийняття 
зобов'язань з відшкодування 
збитків інвестора; прийняття 
зобов'язань із забезпечення 
стабільного збуту продукції; 
надання гарантій з продажу 
частки держави в проектній 
компанії з дисконтом та/або 
придбання частки в проек-
тній компанії на заздалегідь 
погоджених умовах, забезпе-
чення акціонування та при-
ватизації обговореної частки 
проектної компанії при досяг-
ненні визначених показників 
прибутковості (використову-
ється в проектах, що припус-
кають створення проектної 
компанії).

Концесійна модель. 
Передбачає надання держа-
вою (органами державної 
влади чи органами місцевого 
самоврядування) на підставі 
концесійного договору на 
оплатній та терміновій основі 
інвестору прав на створення, 
будівництво та/або управ-
ління та/або експлуатацію 
об'єкта концесії (промис-
лові, інфраструктурні та інші 
об'єкти) за умови прийняття 
інвестором (концесіонером) 
визначених зобов'язань, май-
нової відповідальності та 
комерційних ризиків.

У світовій практиці зустрі-
чається більше десятка різ-
них концесійних моделей ПФ. 
Найбільш розповсюджена 
з них – «Будівництво, екс-
плуатація, передача» (Build, 
Operate and Transfer, BOT). 
Передача прав після досяг-
нення проектних параметрів 
та закінчення терміну конце-
сії. Ця модель є найбільш роз-
повсюдженою в енергетиці та 
нафтогазовому секторі (збе-
реження і транспортування). 
BOT модель ПФ має три осно-
вні модифікації:

1. «Будівництво, екс-
плуатація, навчання, пере-
дача» (Build, Operate, Train 
and Transfer, BOTT). Ключо-
вими елементами моделі є 
укладання генеральної кон-
цесійної угоди між державою 
та інвестором, а також угод 
про умови передачі об'єкта 
державі, що передбачають 
навчання операційного пер-
соналу, який регулює його 
набір, кваліфікаційні вимоги 
та інші спеціальні аспекти. 
Ключовою умовою пере-

дачі прав на об'єкт є повне 
забезпечення працездатності 
об'єкта шляхом експлуатації 
місцевим персоналом.

2. «Будівництво, воло-
діння, експлуатація, Субвен-
ціонування, Передача» (Build, 
Own, Operate, Subsidies and 
Transfer, BOOST). Модель 
застосовується в проек-
тах з істотним ризиком, 
пов'язаним з потенційною 
неможливістю забезпечення 
достатньої прибутковості про-
екту, що пов’язане з різними 
факторами (соціальна полі-
тика держави стосовно тари-
фів на комунальні послуги, 
проекти, що спрямовані на 
підвищення рівня екології 
тощо). Ідентифікація ризиків 
та механізми їхньої мінімі-
зації розробляються на етапі 
первинного due diligence. 
Однією з умов проектної 
угоди є зобов'язання дер-

жави з надання додатко-
вої підтримки (субвенціону-
вання). З огляду на специфіку 
проекту, може бути перед-
бачена як разова фінансова 
допомога держави, так і пері-
одичне надання безоплатних 
ресурсів. В Україні та інших 
країнах, що розвиваються, 
державне субвенціонування 
на практиці може бути замі-
нене технічною допомогою 
(грантами) міжнародних 
організацій.

3. «Будівництво, воло-
діння, експлуатація, пере-
дача» (Build, Own, Operate 
and Transfer, BOOT) є підви-
дом класичного ПФ у формі 
BOT. Передбачає укладання 
окремих угод, що регулюють 
умови передачі прав на об'єкт 
шляхом створення окремого 
оператора та передачі йому 
прав власності на період дії 
договору концесії.

Проектне фінансування
Іноземний досвід та українські реалії

 О. Буртовий О. Кот


