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1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 05 Соціально-поведінкові науки  

Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма – 051 Економічна кібернетика 
Загальний обсяг дисципліни –  3 кредити ЄКТС 
Статус дисципліни – вибіркова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій 

Кафедра – економіки та менеджменту 
Курс – 4; семестр – 8; вид підсумкового контролю – залік 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, метод інформаційно-комунікаціних технологій, 

аналітико-синтетичний метод. 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів системного уявлення про 

принципи, методи і засоби прийняття проєктних рішень, що дає можливість раціонально 

використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проектний аналіз» студент повинен: 

знати: сутність проєктного аналізу як наукової дисципліни та концепції життєвого циклу 

проєкту; мету, зміст, етапи та завдання маркетингового, техніко-технологічного, 

інституційного, соціального, екологічного, фінансового та економічного аналізу проєкту;  

уміти: розраховувати потреби в інвестиційних засобах для реалізації проєкту; оцінювати 

соціальне середовище проєкту, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на проєкт; 

аналізувати доцільність реалізації проєкту, володіти та здійснювати обмін передовим 

досвідом у проєктному аналізі. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 



Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення. 

              Фахові компетентності: 

 здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів; 

 здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин; 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб′єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

                Програмні результати навчання: 

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

 вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин. 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати; 

 ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

економічні та соціальні показники; 

 здатність аналізувати та моделювати економічний ризик; 

розробляти бізнес-плани проєктів реальних інвестицій.  

 Пререквізити дисципліни. «Інформаційний бізнес», «Електронна комерція», 

«Управління інформаційними ресурсами», «Економіка і фінанси підприємств», 

«Маркетинг», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Управління проєктами 

інформатизації», «Системи моніторингу в економіці», «Проєктування інформаційних 

систем», «Управління ризиком». 

 Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного 

проходження переддипломної практики та написання кваліфікаційної роботи. 

 

4. Програма дисципліни 

Тема 1. Суть і зміст проєктного аналізу. Концепція проєкту. 

Поняття проєкту, основні його ознаки. Класифікація проєктів та поняття економічної 

взаємозалежності проєктів. Середовище проєкту та його учасники. Проєктний аналіз, як 

складова управління проєктами. Базові питання аналізу проєктів. Методологія проєктного 

аналізу. Визначення проєкту (зовнішнього та внутрішнього середовища).  

Тема 2. Життєвий цикл проєкту. 

Концепція життєвого циклу проєкту. Підходи до поділу життєвого циклу на фази. 

Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень. 

Тема 3. Концепція затрат і вигод в проєктному аналізі  

Вигоди і витрати в проєктному аналізі. Альтернативна вартість. Методи оцінки явних і 

неявних вигод і затрат. Визначення цінності проєкту. Поняття явних і неявних вигод і затрат 

в проєкті. Визначення вигод та затрат у проєктному аналізі.   

Тема 4. Цінність грошей у часі. Поняття грошового потоку. 

Поняття майбутньої і теперішньої вартостей грошей. Номінальна та реальна процентні 

ставки. Фактори, що впливають на вартість грошей. Оцінка й прийняття проєктних рішень в 

умовах ризику і невизначеності. Неекономічні переваги проєкту. 



Тема 5. Ризики в проєктному аналізі. 

Поняття проєктного ризику та його види. Поняття ризику та невизначеності. Види 

ризиків у проєктному аналізі. Оцінка ризику у проєктному аналізі. Управління ризиком. 

Методи зниження ризику в проєкті. Розподіл проєктних ризиків.   

Тема 6. Маркетинговий (комерційний) аналіз проєкту.  

Мета та зміст комерційного аналізу. Маркетингові дослідження, зовнішній та 

внутрішній аналіз. Розробка маркетингової стратегії. Формування концепції маркетингу, 

програма маркетингу проєкту. Бюджет маркетингу проєкту. Визначення меж та якісного 

складу аналізу ринку. Розробка концепції маркетингу для проєкту. 

Тема 7. Техніко-технологічний аналіз проєкту. 

Мета і етапи проведення робіт з технічного аналізу проєкту. Етапи робіт з виконання 

технічного аналізу проєкту. Вибір місця розташування виробничої потужності та її 

інфраструктури. Розробка заходів здійснення проєкту. 

Тема 8. Інституційний аналіз проєкту. 

Мета і завдання інституційного аналізу. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проєкт. 

Оцінка впливу внутрішніх факторів на проєкт.  

Тема 9. Соціальний аналіз проєкту. 

Передумови до соціального аналізу. Мета соціального аналізу і його основні 

компоненти. Послідовність робіт із виконання соціального аналізу. Соціальне середовище 

інвестиційного проєкту та його оцінка. Проєктування соціального середовища. 

Тема 10. Екологічний аналіз проєкту. 

Мета, суть, завдання та зміст робіт з екологічного аналізу проєкту. Передумови до 

екологічного аналізу проєкту. Екологічний стан в Україні. Мета і сутність екологічного 

аналізу. Склад робіт з екологічного аналізу під час створення проєкту.  

Тема 11. Фінансовий та економічний аналіз проєкту. 

Мета і завдання та моделі проведення фінансового аналізу проєкту. Розрахунок 

потреби в інвестиційних засобах для реалізації проєкту та джерела фінансування проєкту 

Економічний аналіз проєкту. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття 

рішень в проєкті.  

Тема 12. Аналіз ефективності здійснення фаз реалізації (інвестиційної) та 

завершення (експлуатації) проєкту. 

Деталізація реалізації життєвого циклу проєкту. Здійснення та аналіз фази планування 

проєкту. Система кодування виробничої (WBS) і організаційної (OBS) структур.  

 

Тематика практичних занять 

1. Проєктний аналіз як методологія. Концепція та життєвий цикл проєкту. 

2. Концепція витрат і вигід у проєктному аналізі.  

3. Проєктний грошовий потік. Динамічний аналіз беззбитковості проєкту. 

4. Маркетинговий аналіз. 

5. Технічний, інституціональний аналіз. 

6. Екологічний, соціальний аналіз. 

7. Фінансовий, економічний аналіз. 

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих 

знань на практиці. Індивідуальні навчально-дослідні завдання оформляються в електронній 

формі у вигляді розв’язку запропонованої практичної задачі.  

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

І. Розглядається проєкт, що передбачає поставку імпортної технологічної лінії, вартість 

якої, за оцінками експертів, становитиме 500 тис. дол. Офіційний курс місцевої валюти 

завищено на 20 % і становить 10 : 1. Необхідно визначити економічну вартість проєкту в 

місцевій валюті, якщо імпортні компоненти (технологічна лінія) дорівнюють 30 % від 

вартості проєкту. Завищення обмінного курсу конвертації місцевої валюти в іноземну 

означає, що реальна купівельна спроможність одиниці місцевої валюти на 20 % менша від 



офіційно оголошеної. Тобто, офіційний обмінний курс у 1,2 раза вищий, ніж тіньова ціна 

іноземної валюти. Розрахувати економічну вартість проєкту. 

ІІ.  На прикладі реального працюючого підприємства провести оцінку динаміки складу 

та структури джерел фінансових ресурсів, а також зробити висновки і пропозиції щодо 

інвестиційної привабливості підприємства. При виконанні даної роботи використовувати 

дані звітності обраного вами підприємства (Форма № 1 «Баланс», Форма № 2 «Звіт про 

фінансові результати», Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», Форма № 4 «Звіт про 

власний капітал»), які прикласти до звіту про виконання завдання як додаток.  

ІІІ.  Розглядається проєкт будівництва швидкісної автомагістралі на території 

Львівщини. Визначте основні етапи соціального аналізу цього проєкту, а також зміст робіт 

на кожному з етапів. Які основні характеристики способу і рівня життя мають бути враховані 

в проєкті? Визначте можливі соціальні наслідки проєкту. Запропонуйте заходи, які б 

забезпечили підтримку місцевого населення у підготовці та реалізації проєкту. 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно, 

практичні заняття в комп’ютерних класах або дистаційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або 

ПК, Microsoft Excel, R, MAXIMA. 

 

6. Система оцінювання 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (35 балів), індивідуальне завдання (15 балів), виконання самостійної роботи 

(10 балів), написання 2-ох контрольних робіт (40 балів).  

Оцінювання навчальних досягнень студента 

Робота на практичних заняттях 
Контрольні 

роботи 

Індивідуальне 

завдання 

Самостійна 

робота 
Сума Залік 

35 40(2*20б) 15 10 (2*5б) 100 100 

 

Оцінювання усних відповідей на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Тобто студент може отримати максимально 35 

балів, відповідаючи усно і отримати максимально 5 балів за кожне практичне заняття. 

Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 балів. Пропущене 

практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного 

опитування з теми.  

Захист індивідуального завдання повинен відбутися не пізніше останнього тижня 

теоретичного навчання у позааудиторний час. Індивідуальне завдання оцінюється 

максимально у 15 балів, якщо завдання виконані повною мірою, самостійно зроблені 

висновки, опрацьовано достатню кількість літературних джерел (не менше 7), робота 

написана грамотно та оформлено згідно з вимогами, на захисті студент доповідь доповнює 

презентацією та дає ґрунтовні відповіді на всі поставлені запитання. Критерії оцінювання: 

повнота виконання завдання – 6 балів, рівень самостійності – 2 бали, якість оформлення – 2 

бали, захист – 5 балів.   

Контрольна роботи (2*20 балів) передбачає виконання тестових, розрахункових та 

описових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, виділених на оцінку 

контрольної роботи виводиться шляхом оцінки якості виконаних завдань, що включає: 

правильні відповіді на тестові завдання, правильно методично та математично виконані 

розрахункові завдання з обґрунтуванням отриманого результату, повноту розкриття 

теоретичного питання.  

       Самостійна робота – опрацьоване питання із запропонованого переліку – оцінюється у 5 

балів: розкриття питання повною мірою – 3 бали, вміння робити узагальнення та висновки – 

2 бали. Щоб отримати 10 балів (максимально), потрібно опрацювати 2 питання. 

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є екзамен. 

Екзамен проводиться у письмовій формі. Екзаменаційна оцінка складається з двох 

показників: відповіді на питання екзаменаційного білету (max = 100 балів) та коефіцієнту 



погодження – 0,4, тобто максимально можлива сума балів отриманих на екзамені становить 

40 балів (100 × 0,4 = 40).  

Отже, сумарна кількість балів з дисципліни загалом становить 100 балів, із яких 

максимум 60 балів – поточна успішність та 40 – екзаменаційна. Оцінка виставляється за 

шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

Екзамен за талоном №2 і К перед комісією проводиться в письмовій формі з 

оцінюванням за стобальною шкалою. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

навчальним планом проходять усі види підсумкової атестації у терміни визначені 

індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, 

національною і ЄКТС. 

 

7. Політика дисципліни 
Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема 

недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, 

відвідувати навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для 

забезпечення необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, 

працювати з навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. 

Пропущені семінарські заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література 

Основна література: 

1. Проектний аналіз [Текст]: підручник/ С. С. Аптекар, Ю. Л. Верич. – Донецьк : 

ДонНУЕТ, 2008. – 308 с. 

2. Швець, Л. П. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Л. П. Швець, О. В. Пилипяк, Н. 

І. Доберчак. – Львів : Новий світ-2011. – 643 с. 

3. Рижиков В. С. и др. Проєктний аналіз. / В. С. Рижиков. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. – 384 с. 

4. Никонова И. А. Проектный анализ и проєктное финансирование / И. А. Никонова. – 

М.: Альпина Паблишер, 2012. – 154 с. 

5. Митяй О. В. Проектний аналіз: навчальний посібник. – К.: Видавничий дім 

«Професіонал»,2008. – 288 с. 

6. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проэктами: учебное 

пособие./ под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.:Омега-Л,2004. – 664 с. 

7. Тян Р. Б., Ватченко О. Б., Ісхаков Ш. О., Оскома О. В. Проєктний аналіз: Підручник-

Міністерство освіти і науки України. – 2-ге вид.,- Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 

244 с 

8. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз: Нав. посіб. - К.: «Кондор», 2004. – 336 с. 

Додаткова література: 

9. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз: навч. посіб. / Ю. В. Богоявленська. – К. : 

Кондор, 2004. – 336 с. 

10. Телішевська Л. І. Проектний аналіз у схемах: навч. посіб. / Л. І. Телішевська. – Х. : ВД 

«ІНЖЕК», 2005. – 256 с. 

11. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів: навч. посіб. / Н. Е. Ковшун. – К. : Центр 

учбової літератури, 2008. – 344 с. 

12. Математические методы и модели в экономике: монография / В. И. Торкатюк, А. И. 

Колосов, В. Н. Бабаев и др.; под. общ. ред. В. И. Торкатюка ; Харьк. нац. акад. город. 

хоз-ва. − Х. : ХНАГХ, 2012. – 321с 

13. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. / О. О. 

Терещенко; Київський національний економічний університет. – К. : КНЕУ, 2003. – 

554 с. 

Інформаційні ресурси:  



 


