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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є надання 

студентам знань з методології аналізу проектних рішень, розробки та обґрунту-

вання проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обме-

женості ресурсів. 
Основним завданням вивчення проектного аналізу як внутрішньої складової 

процесів менеджменту проектів є ознайомлення з теорією та методологічними 
засадами проектного аналізу, методичними принципами, які визначають послідо-

вність збору та засобів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріорите-

тів, способів урахування широкого кола аспектів для прийняття рішень про реалі-

зацію проекту. 
В результаті вивчення курсу проектний аналіз студент повинен: 
знати: 
- основні концепції, поняття, методи, підходи та критерії визначення, порів-

няння й обґрунтування альтернативних рішень, за умов найефективнішого вико-

ристання наявних ресурсів, які застосовуються в світовій практиці для аналізу 

проектів; 
- особливості різних функціональних аспектів аналізу, підготовки, плануван-

ня та реалізації проектів на національному, регіональному, галузевому та місце-

вому рівнях. 
вміти: 
- використовувати інструментарій проектного аналізу; 
- застосовувати процедури аналізу та планування проекту; 
- обґрунтовувати вибір проектних рішень за певних умов; 
- оцінювати проекти щодо маркетингової технології, екологічної, соціальної 

та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості. 
- обчислювати показники ефективності проектів, оцінювати доцільність їх 

застосування, застосовувати процедури розробки, аналізу, планування, порівнян-

ня та обґрунтування вибору проектів. 
  
1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проектний аналіз» здобувач 

вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати 

навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 051 «Економі-

ка» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf)  й освітньо-
професійній програмі «Економіка підприємства» (http://nv.onaft.edu.ua/opp/051b-
ep2016.pdf )підготовки бакалаврів.  

 
Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим 

до 
засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення та аналізу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/051-ekonomika-bakalavr.pdf
http://nv.onaft.edu.ua/opp/051b-ep2016.pdf
http://nv.onaft.edu.ua/opp/051b-ep2016.pdf
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інформації з різних джерел, аналізу та синтезу для прийняття обґрунтованих 
рішень для їх розв’язання. 

ЗК3. Здатність працювати автономно та в команді з урахуванням вимог 
професійної дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово. 
ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних тех-

нологій. 
ЗК11. Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

 
Спеціальні компетентності: 

СК 1. Здатність до економічного мислення на основі знань про економічну 

систему. 
СК 2. Здатність до використання економічних знань щодо функціонування 

та управління розвитком суб’єктів господарювання. 
СК 3. Здатність до організації наукових, соціологічних досліджень, статис-

тичних спостережень та аналізу інформації про соціально-економічні явища і 

процеси. 
СК 4. Здатність до системного управління організацією, організації марке-

тингової, інноваційної діяльності підприємства. 
СК 5. Здатність до управління фінансовими ресурсами на різних рівнях гос-

подарювання. 
СК 7. Здатність використовувати економіко-математичний інструмента-

рій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних 

та оптимізаційних завдань в сфері економіки. 
СК 8. Здатність до здійснення підприємницької діяльності. 
СК10. Здатність застосовувати отриманні знання та набуті навички в 

практичній діяльності. 
СК 11. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та по-

стійно підвищувати свою професійну підготовку. 
 

Програмні результати навчання: 
ПРН 2. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціону-

вання. 
ПРН 3. Розробляти перспективні і поточні плани діяльності підприємства, 

стратегію підприємства та контролювати їх виконання. 
ПРН 4. Раціонально розміщувати та організовувати виробництво, обґрун-

товувати вибір проектних рішень. 
ПРН 5. Аналізувати стан та ефективність використання ресурсів підпри-

ємства, результативність діяльності підприємства та обґрунтовувати госпо-

дарські рішення з різним ступенем невизначеності та ризику. 
ПРН 6. Організовувати маркетингову діяльність на підприємстві, розроб-

ляти товарну, цінову, збутову, комунікаційну політику. 
ПРН 7. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансо-
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вих ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підп-

риємств різних організаційно-правових форм власності. 
ПРН 8. Економічно обґрунтовувати напрями інвестиційно-інноваційної дія-

льності підприємства та приймати управлінські рішення. 
ПРН 10. Аналізувати стан зовнішнього економічного середовища підпри-

ємств, моделювати напрями розвитку, створювати власний бізнес та ефективно 
здійснювати підприємницьку діяльність. 

ПРН 11. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математи-

ки в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних методів у 
обраній професії. 

ПРН 13. Застосовувати прикладні системи оброблення економічних даних 

та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних 

комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та 

розв’язування завдань фахового спрямування. 
ПРН 14. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використан-

ням обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний ме-

ханізм управління підприємством. 
ПРН 16. Вміти працювати як автономно, так і в команді, проявляти само-

стійність і відповідальність у роботі, використовувати в роботі етичних прин-

ципів. 
ПРН 18. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дис-

ципліни, планування та управління часом. 
 
1.2. Міждисциплінарні зв’язки 
Попередні: «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Методика економіч-

ного аналізу діяльності підприємства» або «Діагностика внутрішнього стану 

підприємства», «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», 

«Економіка та організація інноваційної діяльності», «Бюджетування і контро-

лінг» або «Планування ділового розвитку підприємства». Наступні: «Економіка 

інвестиційних проектів».  
 
1.3. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна  викладається на 4  курсі у 2 семестрі денної  та заоч-

ної форми навчання  
 Кількість кредитів ECTS – 5,5, годин – 165 
Аудиторні заняття, годин:  всього лекції практичні 

денна 60 28 32 
заочна 24 12 12 

Самостійна робота, годин Денна - 105 Заочна - 141 
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2. Зміст дисципліни 
2.1. Програма змістовних модулі 
Змістовний модуль 1 :  Методологія проектного аналізу 

 
№ 

теми 
Зміст теми 

Денна 
Заочна 

1.  Проектний аналіз як методологія і навчальна дисципліна. Загальна 

характеристика предмету курсу «Проектний аналіз». Мета і завдання 

курсу. Змістовна наповнюваність курсу. Складові дисципліни. Місце у 

підготовці фахівців з економіки. Взаємозв’язок курсу «Проектний 

аналіз» з іншими дисциплінами бакалаврського циклу. Методологія 

«Проектного аналізу». Еволюція проектного аналізу. Базові принципи 

проектного аналізу: альтернативності, обумовленості, прирістної (або 

маржинальної) природи, порівняння «з проектом» та «без проекту». 

2 

2 

2.  Концепція проекту. Поняття проекту. Методологічні підходи до ви-

значення поняття «проект». Загальні ознаки проекту. Характеристика 

проекту, як системи, визначення його елементного складу. Види взаємо-

залежності різних проектів у разі одночасної їх реалізації. Класифікація 

проектів за різними ознаками: класом, типом, видом, тривалістю, мас-

штабом, складністю. Поняття зовнішнього та внутрішнього середо-

вищ проекту. Активні та пасивні учасники проекту. 

2 

2 

3.  Життєвий цикл проекту. Концепція життєвого циклу проекту як 

складова проектного аналізу. Складові проектного циклу. Передінвести-

ційна фаза проекту. Зміст робіт на попередньому етапі та етапі дода-

ткових досліджень стадії підготовки проекту. 

2 

- 

4. Концепція витрат і вигід в проектному аналізі. Явні витрати та виго-

ди, їх використання для прийняття рішень у проектному аналізі. Аль-

тернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу. Харак-

теристика і склад явних вигід проекту. Методичні підходи до кількісно-

го виміру специфічних вигід проекту: підвищення кваліфікації 

працівників, зміна часу та місця реалізації продукції проекту, виду про-

екту. Вплив величин постійних і змінних витрат на проектні рішення. 

2 

- 

5. Вартість грошей у часі. Причини зміни вартості грошей у часі. Підходи 

до визначення процентної ставки проекту. Фактори, які впливають на 

вартість грошей. 
2 

- 

6. Використання грошового потоку для оцінки проектних рішень. По-

няття грошового потоку та відмінність тлумачення поняття «гро-

шовий потік» у бухгалтерський практиці та проектному аналізі. Мето-

дичні принципи розрахунку грошового потоку за проектом. Обґрунту-

вання доцільності реалізації проектних рішень за допомогою проектного 

грошового потоку. Прогнозування потоку грошових коштів за проек-

том. 

2 

2 

  Всього 12 6 

Змістовний модуль 2: Інструментарій проектного аналізу  

1. Стандартні фінансові й неформальні критерії прийняття рішень. 
Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Характери-

стика стандартних фінансових критеріїв: економічний зміст, обме-

ження, переваги і недоліки, застосування у практиці оцінки проектних 

рішень інтегральних показників. Методика розрахунку основних фінан-

сових критеріїв. 

2 

 
 
2 

2. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Динаміка змінних і пос- 2  
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тійних витрат за проектом. Основні завдання аналізу беззбитковості 

проекту. Необхідність визначення різних видів точки беззбитковості. 
Запас фінансових міцності проекту. Поняття операційного левереджу, 

його вплив на виробничий ризик проекту. Вплив змін умов реалізації про-

екту на його беззбитковість. 

 
 
- 

3. Оцінка і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначено-

сті. Необхідність урахування рівня невизначеності під час прийняття 

проектних рішень. Види ризиків. Мета аналізу ризиків. Методи знижен-

ня ризику. 

2 

 
 
- 
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Змістовний модуль 3: Функціональні аспекти проектного аналізу  

1. Маркетинговий аналіз. Мета і завдання маркетингового аналізу проек-

ту. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Аналіз маркетин-

гової ситуації на ринку продукції проекту. Характеристика етапів мар-

кетингового дослідження ринку. Порядок розробки концепції маркетин-

гу. Порядок розробки плану маркетингу. 

2 

 
 
2 

2. Технічний аналіз. Мета і завдання технічного аналізу проєкту. Основні 
аспекти технічного аналізу проекту. Основні критерії визначення раціо-

нально розміщення проекту. Управління розробкою проектної докумен-

тації. Планування здійснення проекту. 

1 

 
 
- 

3. Інституційний аналіз. Мета і завдання інституційного аналізу проек-

ту. Характеристика зовнішнього середовища проекту. Характеристика 

сильних і слабких сторін організацій учасниць проекту 
1 

 
 
- 

4. Екологічний аналіз. Мета і роль екологічного аналізу в підготовці та 

виборі проектів. Межі екологічного аналізу, його зв'язок з іншими функ-

ціональними аспектами проектного аналізу. Розподіл проектів на кате-

горії залежно від обсягів та якості аналізу впливу проекту на навколиш-

нє природне середовище. Категорії класифікації та типи впливів проек-

тів на навколишнє природне середовище. 

1 

 
 
 
- 

5. Соціальний аналіз. Мета і роль соціального аналізу в підготовці та ви-

борі проектів. Напрями діяльності соціологів при підготовці проекту. 

Характеристика соціального середовища проекту та його оцінка. 

Проєктування соціального середовища проекту. Формування системи 
показників, яка відображає розвиток регіону, де реалізується проект. 

1 

 
 
- 
 
 

6. Фінансовий аналіз. Мета та роль фінансового аналізу в підготовці та 

виборі проектів. Межі фінансового аналізу його взаємозв’язок з іншими 

функціональними аспектами проектного аналізу. Інформаційна база 

прийняття проектних рішень під час проведення фінансового аналізу. 
Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового ана-

лізу проектів. Послідовність проведення фінансової діагностики підпри-

ємства. 

2 

 
 
 
2 

7. Економічний аналіз. Мета і завдання економічного аналізу. Економічна 

привабливість та ефективність проекту. Міра вартості витрат і вигід 

в економічному аналізі. «Тіньова» ціна як суспільна вартість продукту. 

Характеристика економічних наслідків проекту. 

2 

 
- 

 Всього 10 4 
 Разом 28 12 
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2.2. Перелік практичних робіт 
№  
з/п 

Назва практичних  роботи Денна Заочна 

1 Концепція проекту. Життєвий цикл проекту. 2 - 
2 Життєвий цикл проекту. 2 - 
3 Концепція витрат і вигід у проектному аналізі. 2 - 
4 Вартість грошей у часі. 2 - 
5 Використання грошового потоку для оцінки проектних рішень. 2 - 
6 Стандартні фінансові й неформальні критерії прийняття рішень. 2 2 
7 Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 2 - 
8 Оцінка і прийняття проектних рішень за умов ризику і невизначеності. 4 2 
9 Маркетинговий аналіз. 4 2 
10 Технічний аналіз. Інституційний аналіз. 2 2 
11 Екологічний аналіз. Соціальний аналіз 2 - 
12 Фінансовий аналіз. 4 4 
13 Економічний аналіз. 2 - 
 Всього 32 12 

 
2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 
з/п 

Види навчальної діяльності 

Кількість 
годин 

денна  заочна 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  41 5 

2 Підготовка до  практичних занять 23 18 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції  - 58 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 41 60 

Разом з дисципліни 105 141 
 
 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий - екзамен 

Нарахування балів за виконання змістовних модулів  

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 
денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні ба-

ли 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 
Змістовий модуль 1. Методологія проектного аналізу 

Робота на лекціях 1 2 6 6 10 1 1 2 
Робота на практичних  заняттях 1 2 5 5 10 - - - 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
19 26 - - - 1 19 26 

Підготовка до практичних за-

нять 
1 2 5 5 10 1 1 2 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
14 15 1 14 15 1 14 15 
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Проміжна сума    30 45  35 45 
Модульний контроль у поточ-

ному семестрі  
30/25 55 1 30 55 1 25 55 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100  60 100 
Змістовий модуль 2. Інструментарій проектного аналізу 
Робота на лекціях 1 2 3 3 10 1 1 2 
Робота на практичних  заняттях 1 2 4 4 8 - - - 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
10 14 - - - 1 10 14 

Підготовка до практичних за-

нять 
1 2 - - - 1 1 2 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
23 27 11 23 27 1 23 27 

Проміжна сума    30 45  35 45 
Модульний контроль у поточ-

ному семестрі  
30/25 55 1 30 55 1 25 55 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 
Змістовий модуль 3.  Функціональні аспекти проектного аналізу  
Робота на лекціях 1 2 5 5 10 1 1 2 
Робота на практичних  заняттях 1 2 7 7 14 - - - 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
15 22 - - - 1 15 22 

Підготовка до практичних за-

нять 
1 2 - - - 1 1 2 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
18 19 1 18 19 1 18 19 

Проміжна сума    30 45  35 45 
Модульний контроль у поточ-

ному семестрі  
30/25 55 1 30 55 1 25 55 

Оцінка за змістовий модуль 3    60 100  60 100 
Разом з дисципліни     60 100  60 100 

 
 

4. Інформаційні ресурси 
Базові (основні): 

1.  Конспект лекцій до вивчення дисципліни "Проектний аналіз" [Електронний ресурс] : для ба-

калаврів спец. 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" усіх 

форм навчання / С. Ф. Волкова, О. Л. Фрум ; Каф. економіки промисловості. — Одеса : 
ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст дані: 84 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165868 

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчання навчальної дисципліни "Проектний 

аналіз" [Електронний ресурс] : для бакалаврів спец. 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність" усіх форм навчання / С. Ф. Волкова, О. Л. Фрум ; відп. за вип. 

О. І. Павлов ; Каф. економіки промисловості. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст 

дані: 34 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.165866  

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Проектний аналіз" [Електронний ре-

сурс] : для бакалаврів спец. 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" усіх форм навчання / С. Ф. Волкова, О. Л. Фрум ; відп. за вип. О. І. Павлов ; Каф. 

економіки промисловості. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст дані: 58 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.165867 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165868
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165868
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165866
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165866
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165867
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.165867
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