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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна  викладається на 4 курсі у 2 семестрі денної та заочної 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 - 121 
Розклад занять 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Проведення аналізу та обґрунтування проектних рішень є невід’ємною складовою 
ефективної системи управління сучасним підприємством і потребує фахівців з новим 
економічним мисленням. 

Проектний аналіз вивчають, по-перше, як систему знань про теорію і практику 
реального інвестування; по-друге, як комплекс заходів, спрямованих на визначення доцільності 

здійснення проекту та забезпечення максимально ефективних результатів від його реалізації.  
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є надання студентам 

знань з методології аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для 

задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості 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 послідовність збору та засобів аналізу 

даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола 

аспектів для прийняття рішень про реалізацію проекту. 
В результаті вивчення курсу проектний аналіз студент повинен: 
знати: 
- основні концепції, поняття, методи, підходи та критерії визначення, порівняння й 

обґрунтування альтернативних рішень, за умов найефективнішого використання наявних 

ресурсів, які застосовуються в світовій практиці для аналізу проектів; 
- особливості різних функціональних аспектів аналізу, підготовки, планування та 

реалізації проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому 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. 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/about-us/stuff/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/


- обчислювати показники ефективності проектів, оцінювати доцільність їх 

застосування, застосовувати процедури розробки, аналізу, планування, порівняння та 

обґрунтування вибору проектів. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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