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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Проектний аналіз» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі 

спеціальності 051 Економіка. 

Метою дисципліни „Проектний аналіз‖ є вивчення методів та прийомів, за 

допомогою яких можна розробити оптимальний проект документально то визначити 

умови його успішної реалізації. 

Предмет: вивчення концепцій, методологій, підходів і критеріїв визначення, 

порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості 

наявних ресурсів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

змістовий модуль 1 − Інструментарій, методи та засоби проектного аналізу;  

змістовий модуль 2 − Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного 

проекту. 

Завдання вивчення курсу „Проектний аналіз‖: 

— опанування основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи 

й оцінки проектів; 

— ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами та 

підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведенні проектного 

аналізу; 

— удосконалення процесів прийняття рішень при розробці і реалізації проектів. 

У результаті вивчення дисципліни „Проектний аналіз‖ студент повинен знати: 

 про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях 

життєвого циклу проекту; 

 усвідомити важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для їхньої 

подальшої діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни „Проектний аналіз‖ студент повинен вміти: 

 формувати обґрунтування проекту; 

 структурувати проект та оцінювати доцільність його реалізації; 

 визначати фінансові потреби і джерела його фінансування; 

 управляти ризиками проектної діяльності; 

 контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 



4 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Інструментарій, методи та засоби проектного аналізу 

Тема 1. Концепція проекту та його життєвий цикл 

1. Поняття проекту та його класифікація. 

2. Управління проектом. 

3. Поняття життєвого циклу проекту. 

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

проекту. 

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. 

Тема 3. Грошовий потік 

1. Визначення грошового потоку. 

2. Грошовий потік у часі. 

Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень 

1. Фінансові критерії прийняття рішень. 

2. Неформальні критерії прийняття рішень 

Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

1. Поняття беззбитковості. 

2. Аналіз беззбитковості. 

3. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 

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. 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічне обгрунтування інвестиційного проекту 

Тема 7. Маркетинговий аналіз 

1. Розробка комплексу маркетингу. 

2. Втілення маркетингових заходів. 
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Тема 8. Технічний аналіз 

1. Цілі технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного проекту.  

2. Зміст технічного аналізу інвестиційного проекту. 

Тема 9. Інституційний аналіз 

1. Мета, завдання та методи інституційного аналізу. 

2. зовнішні фактори, що впливають на організацію проекту. 

3. Внутрішнє середовище проекту. 

Тема 10. Екологічний аналіз 

1. Цілі екологічного аналізу. 

2. Загально застосовні методики. 

3. Потенційно застосовні методики. 

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. 

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. 

Тема 13. Економічний аналіз 

1. Цілі та завдання економічного аналізу. 

2. Особливості проведення економічного аналізу. 

3. Методологічний інструментарій економічного аналізу. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинські В. В. Управління проектами: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 281 с. 

2. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®: 

изложение методологии и опыт применения / А. Н. Павлов. - 2-е изд., испр. – М.: 

Бином. Лаб. знаний, 2012. - 208 с.  

3. Полковников А.В. Управление проектами. Полный курс МВА/А.В. 

Полковников, М.Ф. Дубовик. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. – 552 с. 

4. Рижиков В.С., Яковенко М.М. и др. Проектний аналіз: Навч. посібник. -К.: 

Центр учбової літератури, 2007. - 384 с. 

5. Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. 2-е вид. — К.: Каравела, 2006. — 320 с. 

6. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, Национальные 

требования к компетентности специалистов. – М.: ЗАО «Проектная практика», 2010. 

-256 с. 

7. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник /под ред. М.Л. 

Разу – 3-е изд,  перераб. и доп.  М.: КНОРУС, 2011. – 760 с. 

8. Ципес Г.Л. Проекты и управление проектами в современной компании: учебное 

пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб. – М.: Олимп-Бизнес, 2009. - 462 с. 

9. Черняк В. З. Управление инвестиционными проектами: Учеб. пособие / В.З. 

Черняк. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 с. 

Допоміжна 

1. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности: Учеб. пособие.- М., 2005. 

– 72 с. 

2. Беркун Скотт. Искусство управления IT-проектами; пер. с англ. - 2-е изд. – М.: 

Питер, 2011. - 431 с. 

3. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - К.: Атака, 2002. – 

452 с. 
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4. Козлов А. С. Управление портфелем программ и проектов: процессы и 

инструментарии: монография / А. С. Козлов. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2011. - 

349 с. 

5. Лысаков А.В. Договорные отношения в управлении проектами. – М.: ИПУ РАН, 

2005. – 100 с. 

6. Мазур И. И. Управление инвестиционно-строительными проектами : 

международный подход. – М. : Омега-Л, 2011. - 736 с. 

7. Мартин П. Управление проектами / Тейт К.- 2006. – 224 с. 

8. Мыльников Л. А. Микроэкономические проблемы управления инновационными 

проектами // Проблемы управления. - 2011. - N 3. - С. 2-11. 

9. Попов Ю. И. Управление проектами : учебное пособие для слушателей 

образовательных учреждений. – М. : ИНФРА-М , 2010. - 208 с. 

10. Риски в современом бизнесе. / Грабовой П. Г., Петрова С. М. и др. –  М.: Аланс. 

– 2001. – 200 с. 

11. Романова М. В. Управление проектами : учебное пособие. – М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М , 2010. - 253 с. 

12. Тян Р. Б., Холод Б. І., Ткаченко В. А. Управління проектами: Навч. посіб. для 

студ. екон. спец. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра 

економіки підприємства. – Д.: ДАУБП. - 2006. – 222 с. 

13. Шефов А. А. Управление проектами: Учеб. пособ. / Владимир : Издательство: 

Владимирського гос. ун-та, 2000.– 428 с. 

14. Мясников В.О. Концептуальні основи формування інноваційного потенціалу 

машинобудівних підприємств / В.О. Мясников // Матеріали XIII Міжнародної 

науково-практичної конференції «Перспективні наукові розробки-2017» (Болгарія, 

15–22 лютого 2017 р.). – Софія: «Бял ГРАД-БГ», 2017. – С. 35–37.  

14. Інформаційні ресурси 

Pmbok Guide. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Project 

Management Institute) - http://www.pmi.org 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання : опитування, тестові завдання. 

http://www.pmi.org/

