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ВСТУП 

 

Курс „Проектний аналіз” може бути вивчений лише в процесі 

систематичної роботи над ним протягом усього семестру. Ураховуючи значний 

обсяг матеріалу з курсу, значну його частину студенти вивчають самостійно. 

Приступаючи до вивчення курсу, насамперед необхідно ознайомитися з 

програмою та її змістом, основними питаннями кожної теми та послідовністю 

їх вивчення. 

Отримання комплексних знань можливе лише за умови постійної 

самостійної роботи студента. Для кращого засвоєння курсу студент повинен 

вести конспект самостійно опрацьованого матеріалу, котрий стане доповненням 

конспекту курсу лекцій. Рекомендується вести словничок термінів.  

Основні форми самостійної роботи з курсу „Проектний аналіз”: 

- комплексне вивчення конспекту лекцій; 

- опрацювання основної та додаткової літератури; 

- виконання індивідуальних завдань. 

Самостійна робота передбачає опрацювання матеріалів підручників, 

навчальних та методичних посібників (рекомендована література для роботи 

над кожною темою наведена у даних методичних вказівках), конспекту лекцій 

викладача. Самостійну роботу над курсом студенти виконують у бібліотеці та 

вдома. Консультації викладача, що веде курс, проводяться згідно з графіком.  



 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

№ 
пор. 

 
 

ТЕМА 

Денна форма Заочна форма 

Кількість 

годин 
лекцій 

 

Кількість 

годин 
сам. роб. 

 

Кількість 

годин 
лекцій 

 

Кількість 

годин 
сам. роб. 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

МОДУЛЬ 1 

Концепція проекту та його 
життєвий цикл 

1 2 0,5 2 

2 

Концепція витрат і вигод у 

проектному аналізі, 
цінність грошей у часі 

1 2 0,5 3 

3 Грошовий потік 1 2 - 3 

4 
Стандартні фінансові та 
неформальні критерії 
прийняття рішень 

1 2 - 3 

5 
Динамічний аналіз 
беззбитковості проекту 

1 2 - 2 

6 

Оцінка і прийняття 

проектних рішень в 
умовах ризику та 

невизначеності 

1,5 2,5 0,5 3 

7 Маркетинговий аналіз  1 2 0,5 3 

8 
МОДУЛЬ 2  
Технічний аналіз  

1 2 0,5 2 

9 Інституційний аналіз 1 2 0,5 3 

10 Екологічний аналіз  1 2 - 3 

11 Соціальний аналіз 1 2 0,5 3 

12 Фінансовий аналіз  1 2 0,5 3 

13 Економічний аналіз  1,5 2,5 - 2 

УСЬОГО 14 27 8 4 

 



 

 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

 

Тема 1 Концепція проекту та його життєвий цикл 

1. Поняття проекту, види проектів та їх класифікація. 

2. Управління проектом. 

3. Поняття життєвого циклу проекту. 

4. Ідентифікація, розробка, експертиза, переговори, реалізація, завершальна 

оцінка проекту. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається проектом? Які його головні ознаки? 

2. Назвіть основні види проектів. 

3. У чому полягає процес управління проектом? 

4. Назвіть та охарактеризуйте основні стадії проектного циклу. 

Література: [8, с. 13-32; 14, с. 10-45; 10, с. 11-18; 12, с. 14-20]. 

 

Тема 2 Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цілісність 

грошей у часі 

1. Оцінка витрат і вигід та альтернативна вартість. 

2. Цілісність грошей у часі. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає концепція альтернативної вартості? 

2. Як розраховуються грошові потоки? 

3. Що включають грошові припливи та грошові відпливи? 

Література: [1, с. 66-70; 2; 8, с. 13-35; 10, с. 20-29; 12, с. 20-29]. 

 

Тема 3 Грошовий потік 

1. Визначення грошового потоку. 

2. Грошовий потік у часі. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення загального поняття грошових потоків. 



 

 

2. Охарактеризуйте декілька підходів до визначення грошового потоку залежно 

від методів його розрахунку. 

3. Розкрийте поняття релевантних та додаткових грошових потоків.  

Література: [5, с. 322-337; 6, с. 85-98; 8, с. 56-75; 12, с. 24-29]. 

 

Тема 4 Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття 

рішень 

1. Фінансові критерії прийняття рішень. 

2. Неформальні критерії прийняття рішень. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть критерії, які використовують для оцінювання ефективності 

проектів. 

2. Які існують фінансові критерії прийняття рішень?  

3. Охарактеризуйте основні неформальні критерії прийняття рішень..  

Література: [1, с. 114-116; 8, с. 35-63; 11, с. 23-39; с. 43-48; 12, с. 18-25]. 

 

Тема 5 Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

1. Поняття беззбитковості. 

2. Аналіз беззбитковості. 

3. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «поточні витрати». У чому полягає відмінність 

між прямими та непрямими, постійними та змінними витратами? 

2. На які 4 групи поділяються поточні витрати та які складові кожна з них 

включає? 

Література: [8, с. 35-63; 12, с. 53-66]. 

 

Тема 6 Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та 

невизначеності 

1. Поняття рішення. 



 

 

2. Прийняття рішення в умовах ризику. 

3. Прийняття рішення в умовах невизначеності. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає зміст поняття «рішення»? 

2. Які критерії використовують для оцінювання ефективності проектів? 

3. Які методи аналізу ризиків проекту є найпоширенішими? 

4. Охарактеризуйте основні методи управління проектними ризиками. 

Література: [1, с. 128-131; 5, с. 199-224; 8, с. 63-78; 11, с. 90-101; 12, с.165-203]. 

Тема 7 Маркетинговий аналіз 

1. Розробка комплексу маркетингу. 

2. Втілення маркетингових заходів. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть особливості розробки комплексу маркетингу. 

2. Аналіз яких окремих систем маркетингу проводиться? 

3. Що являє собою процес управління маркетингом? 

4. Що є базою для здійснення маркетингових заходів?  

5. Перерахуйте найважливіші позиції плану маркетингу. 

Література: [1, с. 140-153; 5, с. 156-224; 8, с. 69-78; 11, с. 98-101]. 

 

Тема 8 Технічний аналіз 

1. Цілі технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного 

проекту. 

2. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає зміст технічного аналізу інвестиційного проекту? 

2. Назвіть основні складові технічного аналізу. 

Література: [5, с. 143-152]. 

 

 



 

 

Тема 9 Інституційний аналіз 

1. Мета, завдання та методи інституційного аналізу. 

2. Зовнішні фактори, що впливають на організацію проекту. 

3. Внутрішнє середовище проекту. 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття інституційного аналізу.  

2. Охарактеризуйте основні методи інституційного аналізу.  

3. Які зовнішні фактори впливають на організацію проекту?  

4. Назвіть основні принципи організації, що допомагають здійснити проект. 

Література: [4, с. 128-131; 5, с. 187-224; 6, с. 63-78; 13, с. 95-101]. 

 

Тема 10 Екологічний аналіз 

1. Цілі екологічного аналізу. 

2. Загальнозастосовні методики. 

3. Потенційно застосовні методики. 

Питання для самоперевірки 

1. На чому ґрунтується екологічний аналіз? 

2. Які загально застосовні методики використовуються під час екологічного 

аналізу? 

3. Назвіть потенційно застосовні методики, які використовуються для 

екологічного аналізу. 

Література: [3, с. 120-131; 7, с. 190-224; 8, с. 63-78; 11, с. 90-101]. 

 

Тема 11 Соціальний аналіз 

1. Мета та зміст соціального аналізу. 

2. Соціальне середовище проекту. 

3. Характеристика населення проекту. 

4. Залучення населення до роботи з проекту. 

5. Індикатори соціального розвитку. 

 



 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення поняття «соціальний аналіз». 

2. За якою формулою здійснюється вартісне оцінювання соціального 

ефекту? 

3. Які соціальні питання є основними при здійсненні будь-яких проектів? 

4. У чому полягає складність проведення соціального аналізу? 

Література: [1, с. 105-131; 5, с. 165-224; 8, с. 60-78; 12, с. 165-203]. 

 

Тема 12 Фінансовий аналіз 

1. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. 

2. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. 

3. Прогнозування продажів та витрат з проекту. 

4. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту. 

5. Фінансове планування в проектному аналізі. 

Питання для самоперевірки 

1. З якою метою здійснюється фінансовий аналіз? 

2. Що включає стратегія формування інвестиційних ресурсів? 

3. Які основні джерела фінансування проекту існують? 

4. Назвіть складові фінансового плану проекту. 

Література: [1, с. 129-131; 5, с. 179-204; 6, с. 53-78; 8, с.50-101; 11, с.165-203]. 

 

Тема 13 Економічний аналіз 

1. Цілі та завдання економічного аналізу. 

2. Особливості проведення економічного аналізу. 

3. Методологічний інструментарій економічного аналізу. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає основне завдання економічного аналізу?  

2. З якою метою проводять оцінювання економічної ефективності проекту? 

Література: [4, с. 108-131; 5, с. 149-224; 8, с. 60-78; 10, с. 90-101; 12, с. 165-

203]. 



 

 

3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Проект — це: 

а) план довгострокових фінансових вкладень; 

б) бізнес-план; 

в) програма дій з використання фінансових ресурсів; 

г) завдання з певними вихідними даними й планованими результатами 

(цілями), що зумовлюють спосіб його розв’язання; 

д) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних 

цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях. 

2. До внутрішнього оточення проекту належать: 

а) кліматичні умови; 

б) рівень інформаційних технологій; 

в) умови та рівень життя; 

г) стиль керівництва проектом; 

д) рівень оподаткування. 

3. До учасників проекту не належать: 

а) замовник; 

б) субконтрактор; 

в) інвестор; 

г) контрактор; 

д) дилер. 

4. Короткострокові проекти — це проекти тривалістю: 

а) до 1 року; 

б) до 2 років; 

в) до 3 років; 

г) до 4 років; 

д) до 5 років. 

5. Інвестиції — це: 

а) вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей у 

матеріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери з 



 

 

метою одержання прибутку або соціального  ефекту; 

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою 

одержання доходу; 

в) капітальні вкладення; 

г) кошти, вкладені в об'єкт розвитку. 

6. До етапів управління проектом не належать: 

а) початок та побудова проекту; 

б) поточне управління та узгодження; 

в) криза проекту; 

г) оцінка проекту; 

д) завершення проекту. 

7. На етапі початку та побудови проекту здійснюється: 

а) планування та контроль; 

б) управління ризиком; 

в) управління організаційною структурою; 

г) проектний аналіз за аспектами; 

д) оцінка стану проекту. 

8. Цикл проекту - це час: 

а) від ідентифікації до завершення впровадження проекту; 

б) від ідентифікації до початку впровадження проекту; 

в) від завершення підготовки проекту до завершення впровадження 

проекту; 

г) від початку підготовки проекту до завершення впровадження проекту; 

д) впровадження проекту. 

9. При відборі ідей проекту не враховується: 

а) ризик; 

б) зобов'язання зацікавлених сторін; 

в) масштаб; 

г) витрати й вигоди проекту; 

д) грошова одиниця країни. 



 

 

10. До аспектів проектного аналізу не належать: 

а) технічний; 

б) екологічний; 

в) ергономічний; 

г) комерційний; 

д) фінансовий. 

11. При проведенні фінансового аналізу не розглядаються: 

а) обгрунтованість фінансових прогнозів; 

б) достатність оборотного капіталу; 

в) доцільність використання національних ресурсів; 

г) забезпеченість платоспроможності за кредитами. 

12. Економічний аналіз не дозволяє оцінити: 

а) чи виправдано використання проектом національних ресурсів; 

б) конкретний попит на ці ресурси; 

в) можливості фінансування за рахунок різних джерел; 

г) вигоди суспільства в цілому в результаті реалізації проекту; 

д) необхідні стимули для різних учасників проекту. 

13. Для досягнення максимальної ефективності оцінки проекту слід 

дотримуватися таких умов: 

а) особи, які керували розробкою та здійсненням проекту, повинні брати 

участь у проведенні завершального оцінювання; 

б) об'єктивність оцінювання не повинна викликати сумнівів; 

в) завершальному оцінюванню необхідно піддати якомога більше 

проектів; 

г) усіх перелічених умов. 

14. До якого виду поточних витрат не можуть належати витрати на 

оплату праці: 

а) прямих витрат; 

б) умовно-змінних витрат; 

в) загальнозаводських витрат; 



 

 

г) загальних витрат; 

д) витрат на персонал. 

15. Проекти ухвалюються лише, коли NPV: 

а) менша нуля; 

б) більша нуля; 

в) дорівнює нулю; 

г) більша одиниці; 

д) менша одиниці. 

16. Ризик інвестиційного проекту — це: 

а) імовірність того, що проект буде реалізовано; 

б) очікуване значення NPV проекту; 

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при 

реалізації даного проекту; 

г) міра очікуваного рівня дохідності даного проекту. 

17. Несхильність інвесторів до ризику означає, що: 

а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти; 

б) інвестори вкладатимуть кошти в ризиковані проекти; 

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це 

буде компенсовано додатковими доходами; 

г) інвестори використовують ефект диверсифікації. 

18. Формування цін на продукцію полягає в: 

а) постановці завдань ціноутворення та визначенні цінових меж попиту; 

б) аналізі витрат і виборі методу ціноутворення; 

в) аналізі цін і товарів конкурентів, а також у встановленні остаточної 

ціни; 

г) в усіх вищеперелічених діях. 

19. Прямі витрати — це: 

а) операційні витрати; 

б) витрати на маркетингові заходи; 

в) сума прямих матеріальних і трудових витрат; 



 

 

г) всі вищеперелічені. 

20. Процес управління маркетингом полягає у: 

а) аналізі ринкових можливостей; 

б) відборі цільових ринків; 

в) розробці комплексу маркетингу та втіленні в життя маркетингових 

заходів; 

г) застосуванні всього вищепереліченого. 

21. Метою технічного аналізу є: 

а) вивчення споживачів продукції; 

б) вивчення поточних витрат виробництва; 

в) вивчення капітальних витрат; 

г) вивчення капітальних витрат і поточних витрат виробництва. 

22. До змісту технічного аналізу входить: 

а) аналіз ринку; 

б) аналіз податкового законодавства; 

в) вибір організації управління підприємством; 

г) вибір технології. 

23. Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є: 

а) оцінка наслідків впливу на забруднення атмосферного повітря; 

б) з'ясування однозначності всіх передумов  проектного аналізу; 

в) встановлення потенційної шкоди навколишньому середовищу під час 

здійснення та експлуатації проекту і визначення заходів, необхідних для її 

пом'якшення або відвернення; 

г) розробка плану збереження природного середовища. 

24. Неодержана вигода — це: 

а) шкода навколишньому середовищу; 

б) витрата; 

в) вигода мінус витрата; 

г) вигода "з проектом" мінус витрата "без проекту". 

25. Економічне середовище проекту не характеризується такими 



 

 

компонентами: 

а) бюджетний дефіцит; 

б) структура внутрішнього валового продукту; 

в) вартість кредитів; 

г) рівень безробіття; 

д) рівень інфляції. 

26. Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору: 

а) користувачів проекту; 

б) населення регіону, у якому реалізується проект; 

в) поліпшення соціального середовища проекту; 

г) усі попередні відповіді правильні. 

27. Соціальний аналіз проекту передбачає: 

а) визначення існуючого рівня соціального середовища; 

б) прогнозування можливого впливу проекту на соціальне середовище; 

в) оцінку можливості змін соціального середовища проекту; 

г) усі попередні відповіді правильні; 

д) правильні лише а) та б).  

28. Принцип двоїстості у фінансовому аналізі означає, що: 

а) доходи дорівнюють витратам; 

б) джерела коштів дорівнюють фінансовим результатам; 

в) активи дорівнюють пасивам; 

г) наявний подвійний рахунок; 

д) складаються два бухгалтерські баланси. 

29. Довгострокові фінансові вкладення — це: 

а) дебіторська заборгованість строком погашення понад 1 рік, 

заборгованість за продані основні фонди; 

б) узгоджені з банками суми заборгованості за одержаними від них 

кредитами на строк понад 1 рік; 

в) інвестиції в дохідні активи (цінні папери) інших підприємств, 

відсоткові облігації державних і місцевих позик, вклади у статутні фонди 



 

 

інших підприємств, інші вкладення на строк понад 1 рік; 

г) суми заборгованості за податковим кредитам та фінансової допомоги 

строком понад 1 рік; 

д) залишок сум для фінансування капітальних вкладень. 

30. Метою економічного аналізу є: 

а) оцінка дохідності проекту; 

б) визначення можливостей поліпшення життя населення внаслідок 

реалізації проекту; 

в) оцінка можливості реалізації проекту в даному регіоні у певний період 

часу; 

г) визначення доцільності реалізації проекту з точки зору інтересів 

суспільства в цілому, а не окремих власників. 

31. Економічна привабливість проекту визначає: 

а) можливість підвищення якості життя населення; 

б) величину чистого економічного доходу проекту; 

в) міру сприяння проекту досягненню встановлених країною цілей 

економічного розвитку; 

г) найбільш привабливий з точки зору економічних вигід проект. 



 

 

4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

модуль 1 

1. Предмет і мета проектного аналізу. Еволюція проектного аналізу. 

2. Концепція проектного аналізу. 

3. Принципи проектного аналізу. 

4. Поняття проекту. 

5. Основні ознаки проекту. 

6. Економічна взаємозалежність проектів. 

7. Класифікація проектів. 

8. Поняття життєвого циклу проекту. 

9. Передінвестиційна фаза проекту. 

10. Інвестиційна фаза проекту. 

11. Експлуатаційна фаза проекту. 

12. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.  

13. Визначення цінності проекту. 

14. Поняття явних і неявних вигід і витрат.  

15. Альтернативна вартість та її використання в проектному аналізі.  

16. Визначення вигід в проектному аналізі.  

17. Поняття та особливості визначення витрат у проектному аналізі.  

18. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. 

19. Номінальна та реальна відсотові ставки. 

20. Фактори, які впливають на вартість грошей. 

21. Поняття грошового потоку. 

22. Проектний грошовий потік та його розрахунок. 

23. Особливості розрахунку проектного грошового потоку. 

24. Принципи оцінювання ефективності проектних рішень. 

25. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. 

26. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв. 

27. Неформальні процедури відбору та оцінювання проектів. 



 

 

28. Управління структурою витрат за проектом. 

29. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. 

30. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту. 

31. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень.  

32. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін. 

33. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків.  

34. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. 

35. Методи аналізу та оцінювання ризиків інвестиційних проектів. 

36. Методи зниження ризику. 

37. Мета і завдання маркетингового аналізу.  

38. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. 

39.  Концепція попиту ринку. 

40. Аналіз ринкового середовища. 

41. Розробка концепції маркетингу. 

модуль 2 

42. Мета і завдання технічного аналізу. 

43. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. 

44. Визначення місця знаходження проекту та обґрунтування масштабу проекту. 

45. Вибір технології, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта 

проектування. 

46. Організація підготовки та здійснення проекту. 

47. Мета і завдання інституційного аналізу. 

48.  Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. 

49.  Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект. 

50.  Мета і зміст екологічного аналізу. 

51.  Зміст роботи з екологічного аналізу. 

52. Типи впливу проекту на навколишнє середовище. 

53. Методика визначення та оцінювання впливу проекту на навколишнє 

середовище. 

54. Мета і завдання соціального аналізу.  



 

 

55.  Зміст роботи з соціального аналізу. 

56.  Соціальне середовище проекту та його оцінка. 

57.  Проектування соціального середовища проекту. 

58.  Мета і завдання фінансового аналізу.  

59.  Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту. 

60.  Фінансування проекту. 

61. Мета і завдання економічного аналізу. 

62. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту. 

63. Методика визначення економічної вартості проекту. 
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