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Назва курсу Проєктний аналіз 

Адреса викладання 

курсу 

М.Львів, Пр.Свободи, 18, корпус економічного факультету 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економіки підприємства 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Викладач(-і) Лукашенко Тетяна Валентинівна – ст. викладач кафедри економіки 

підприємства 

Контактна 

інформація 

ел. пошта: Tetyana.Lukashenko@Lnu.edu.ua 

тел. (032) 239 40 25 

Консультації по 

курсу 

Щовівторка, 15.00 -16.00 (кафедра економіки підприємства, пр. 

Свободи 18/117) 

Інформація про 

курс 

Дисципліна формує у майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності компетенції з питань оцінювання проектних 

рішень, що дозволятиме їм приймати виважені управлінські рішення в 

питань  розвитку бізнесу. Курс знайомить з теоретичними основами 

проєктної діяльності, з методологією визначення цінності проекту, з 

інструментарієм  оцінювання його ефективності, з методичними 

підходами до встановлення проектних впливів у функціональних 

сферах, які формують проектне середовище  

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Проектний аналіз» є нормативним, викладається відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого рівня 

вищої освіти  зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» протягом 7-го семестру в обсязі 4–и кредити 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо аналізу 

проектних рішень, обґрунтування інвестиційних вкладень в 

реалізацію проектів,  що дає можливість раціонально використовувати 

наявні ресурси для задоволення суспільних та власних потреб. 

Завдання: вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, 

які використовуються у світовій практиці при аналізі проектних 

рішень; з’ясування найважливіших проблем, пов’язаних з реалізацією 

проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому 

рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, 

потрібними для проведення передпроектних заходів; засвоєння 

методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів 

для реалізації проектів і механізмів управління ними, набуття 

практичних навиків застосування програмних засобів в проектних 

розрахунках.   
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30. Фінанси підприємств Фінанси підприємств: підручник / 

[А.М.Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін]. - К.: КНЕУ, 

2005.- 536 с. 

31. Титаренко Н.О., Підручник А.М. Теорії інвестицій: навч. 

посіб./Н.О. Титаренко, А.М. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. -160с.  

32. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і 

розробка інвестиційних проектів: навч. посіб./І.І. Цигилик, С.О. 

Кропельницька, М.М.Білий, О.І. Мозіль. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 160с.  

33. Череп А.В. Інвестознавство: навч. посіб. / А.В. Череп – К.:Кондор, 
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Інформаційні ресурси Інтернет 

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/ - економіка і право, статті та аналітика 

http://www.fingal.com.ua/ - галерея фінансової літератури  

http://pidruchniki.ws/ - бібліотека українських підручників 

http://osvita.ua – освітній портал 

http://www.management.com.ua/  -портал для управлінців 

http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml - книги з фінансового аналізу 

http://www.pmi.org/ сайт інституту управління проектами 

Обсяг курсу 120 год., з них 48 год лекційні заняття, 16 год практичних занять, 16 

год лабораторних робіт, 40 год самостійної роботи  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після закінчення курсу студенти повинні  

знати:  

- призначення, цілі, завдання проектного аналізу,  його аспекти, 

методологічні принципи та інструменти; 

- сутність інвестиційної стратегії розвитку підприємницьких 

організацій, етапи її розробки, визначення та обґрунтування 

стратегії ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності; 

- концепцію проекту, його ознаки та властивості, порядок  

формування мети, цілей і завдань, характеристики середовища 

проекту, функції та склад його учасників; 

- сутність і підходи до розподілу життєвого циклу проекту на фази 

(стадії, етапи), зміст кожної фази; 

- сутність співставлення  вигід і витрат проекту, зміст концепції 

альтернативної вартості і її застосування при оцінюванні 

альтернативних проектних рішень; 

- сутність концепції вартості грошей у часі, методику визначення 

теперішньої та майбутньої вартості грошей; 

- сутність проектних грошових потоків, їх види, методику 

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/
http://www.fingal.com.ua/
http://pidruchniki.ws/
http://osvita.ua/
http://www.management.com.ua/
http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
http://www.pmi.org/


розрахунку грошових потоків проекту; 

- цілі, завдання та призначення аналізу беззбитковості, структуру 

проектних витрат, розрахунок виробничого (операційного) важеля,  

різних видів точки беззбитковості та рівня фінансової безпеки 

проекту; 

- сутність та розрахунок простих та дисконтованих критеріїв 

проекту та особливості їх застосування в різних ситуаціях; 

- сутність ризику та невизначеності, методи аналізу проектних 

ризиків, шляхи зменшення їх впливу;  

- сутність та методику оцінки ринку і маркетингових заходів 

проекту; 

- сутність та показники технічної спроможності проекту; 

- сутність та підходи до аналізу екологічних впливів проекту; 

- сутність та показники інституційної спроможності  проекту в 

існуючому зовнішньому та внутрішньому середовищі; 

- сутність та систему показників для характеристики соціального 

середовища та соціальних впливів проекту; 

- сутність та методику фінансового аналізу проекту, оцінки 

фінансового стану підприємства  «з проектом» та «без «проекту»; 

- сутність та методику розрахунку економічної цінності проекту. 

 

вміти: 

- застосовувати методологічні принципи та інструменти проектного 

аналізу на практиці; 

- забезпечити відповідність інвестиційної стратегії (програми, 

проекту) загальній стратегії розвитку підприємства;  

- визначити вартість капіталу проекту, критерії оптимізації 

структури джерел інвестування; 

- сформулювати мету, цілі та завдання проекту; 

- розподілити види проектної діяльності за  етапами життєвого 

циклу проекту; 

- визначити цінність проекту на основі порівняння його вигід та 

витрат; 

- визначити майбутню та теперішню вартість грошових потоків за 

схемами простих та складних процентів, урахувати інфляційні 

впливи на грошовий потік; 

- розрахувати операційний, інвестиційний та фінансовий проектні 

грошові потоки,  грошовий потік з активів, обґрунтувати вибір 

методу нарахування амортизації; 

- розрахувати виробничий (операційний) важіль, точку 

беззбитковості, запас виробничої (операційної) безпеки проекту та 

врахувати при прийнятті проектних рішень; 

- оцінити ефективність інвестиційного проекту на основі розрахунку 

простих та дисконтованих показників ефективності; 

- порівняти за ефективністю проекти з різними  термінами  дії; 

- дати характеристику ризику за допомогою економіко-

статистичних методів та аналізу чутливості; 

- оцінити ринок продукції проекту, комплекс маркетингу та 

обґрунтувати маркетингові заходи проекту; 

- дати характеристику технічної спроможності проекту; 

- визначити можливі екологічні впливи проекту, вибрати і 

застосувати раціональний метод їх врахування; 

- охарактеризувати зовнішнє та внутрішнє середовище проекту та 

оцінити його відповідність меті та завданням проекту; 



- оцінити соціальне середовище проекту з т.з. оцінки рівня та якості 

життя, соціальної структури суспільства, соціально-культурних та 

демографічних характеристик; 

- оцінити фінансову спроможність проекту; 

- провести аналіз підприємства «з проектом» і «без проекту»; 

- визначити економічну цінність проекту шляхом співставлення 

економічних вигід і витрат, застосування тіньових і паритетних 

цін; 
- застосовувати в проектному аналізі інструментарій  MS Office. 

Ключові слова 

Проектний аналіз, інвестиції, вигоди, витрати, альтернативна вартість, 

грошовий потік, чиста теперішня вартість, критерії ефективності, 

ризики,  функціональні аспекти проектного аналізу, ризики. 

Формат курсу  
Очний (проведення лекцій, практичних, лабораторних,  самостійна 

робота, консультування) 

Теми  

Тема 1. Проектний аналіз, як складова управління  

Тема 2. Інвестиційна стратегія та інвестування бізнесу 

Тема 3. Концепція проекту 

Тема 4. Життєвий цикл проекту 

Тема 5. Оцінка вигод і витрат. Альтернативна вартість у проектному 

аналізі 

Тема 6 .  Цінність грошей у часі. Урахування інфляції в проектному 

аналізі 

Тема 7. Грошовий потік 

Тема 8. Аналіз беззбитковості проекту 

Тема 9. Критерії ефективності інвестиційних проектів 

Тема 10. Оцінка ризику 

Тема 11. Маркетинговий аналіз 

Тема 12. Технічний аналіз 

Тема 13. Екологічний аналіз 

Тема 14. Інституційний аналіз 

Тема 15. Соціальний аналіз 

Тема 16. Фінансовий аналіз 

Тема 17. Економічний аналіз 

Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит вкінці курсу  

Пререквізити  

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з макро-, 

мікроекономіки, аналізу характеристик товарів та послуг, 

бухгалтерського обліку та оподаткування, теорії ймовірності та 

математичної статистики, основ бізнесу. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу  

Лекція, презентації, дискусії, самостійне спостереження, практичні 

вправи,  метод усного контролю, метод тестового контролю, 

лабораторні дослідження з використанням ПК.  

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер з можливістю підключення до Інтернет, екран 

для проектора, фліпчарт; для виконання лабораторних робіт – 

обладнаний комп’ютерний клас. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для  

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Модульне опитування – 4-и модулі (разом 32 бали). 

Захист лабораторних робіт -12 балів. 

Виступ на практичних заняттях з інформацією/демонстрацією 

розв’язку практичних завдань – до 3 балів.  



Питання до іспиту 

1. Предмет і мета проектного аналізу та його складові елементи.  

2. Концепція, види, процедури та інструментарій проектного 

аналізу. 

3. Принципи і методи проектного аналізу. 

4. Місце інвестиційних рішень у стратегічному плануванні. Поняття 

інвестиційної стратегії. 

5. Етапи формування інвестиційної стратегії. Визначення періоду 

інвестиційної стратегії, його конкретизація. Оцінка інвестиційної 

стратегії. 

6. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності і їх 

взаємозв’язок з життєвим циклом фірми та цілями загальної 

економічної стратегії. 

7. Визначення співвідношення різних форм інвестування на різних 

етапах життєвого циклу проекту. 

8. Визначення галузевої і регіональної структури інвестиційної 

діяльності. 

9. Види інвестиційних ресурсів і їх характеристика. 

10. Цілі стратегії формування інвестиційних ресурсів і етапи її 

опрацювання. 

11. Прогнозування потреби в загальному обсязі інвестиційних 

ресурсів. Раціоналізація структури джерел фінансування. 

12. Джерела і методи фінансування проекту, їх характеристика. 

13. Поняття проекту, його відмінність від плану, програми. 

14. Ознаки проекту і їх характеристика.  Визначення мети проекту. 

15. Зовнішнє і внутрішнє середовище проекту. Учасники проекту, їх 

завдання і функції. 

16. Основні властивості проекту і їх характеристика. Види проектів. 

17. Поняття життєвого циклу проекту. Фази проектного циклу і 

підходи до їх визначення. 

18. Аналіз інвестиційних можливостей проекту. 

19. Розробка, аналіз і експертиза проекту. 

20. Інвестиційна фаза проектування та її характеристика. 

21. Підготовка і проведення тендерних торгів. 

22. Експлуатаційна фаза проекту та її характеристика. Оцінка 

проекту після його завершення. 

23. Витрати і вигоди в проектному аналізі, явні та неявні.  Граничні 

величини. 

24. Оцінка витрат і вигід від проекту, їх прирістна природа.  

25. Концепція альтернативної вартості та альтернативні рішення. 

Альтернативна вартість капіталу, землі, праці. 

26. Альтернативні рішення  та їх характеристика. 

27. Зміна вартості грошей у часі. Простий і складний відсотки. 

Визначення майбутньої вартості грошей.  

28. Теперішня вартість грошей. Дисконтування. 

29. Поняття грошового потоку і його види. Прогнозування грошових 

потоків. 

30. Роль амортизації та її вплив на зміну грошового потоку. 

Додаткові вигоди і витрати, пов’язані з формуванням чистої 

ліквідаційної вартості. 

31. Поняття припливів, відпливів грошових засобів, методологічні 

основи їх визначення. 

32. Вплив інфляції на результати проекту. Номінальна і реальна 

величина грошових коштів.  

33. Використання поточних і постійних цін при оцінюванні 



інвестиційних рішень. 

34. Врахування інфляційної премії в ставці проценту. 

35. Структура витрат і управління нею. 

36. Ефект виробничого важеля. 

37. Розрахунок точки беззбитковості. 

38. Масштаб виробництва. Запас фінансової міцності. 

39. Характеристика методів оцінки ефективності інвестицій. Критерії 

ефективності і правила їх використання. 

40. Розрахунок, економічний зміст, застосування показника чистої 

теперішньої вартості. 

41. Розрахунок, економічний зміст, застосування внутрішньої норми 

рентабельності. 

42. Розрахунок, економічний зміст, застосування коефіцієнту 

вигід/витрат, індексу прибутковості, періоду окупності проекту. 

43. Оцінка ефективності проектів, що мають витратний характер та 

проектів з різними термінами дії. 

44. Оцінка бюджетної ефективності та ефективності проектів з 

залученням позикового капіталу.  

45. Аналіз чутливості та порядок його проведення.   

46. Метод сценаріїв та метод Монте-Карло, їх зміст та застосування.  

47. Поняття та класифікація інвестиційних ризиків. Оцінка ризиків 

при виборі варіанта інвестування. Методи зниження ризиків. 

48. Маркетинговий аналіз, його мета і завдання. Вивчення попиту, 

тенденції розвитку ринку, аналіз конкурентів. 

49. Аналіз формування ціни та оцінювання збуту. 

50. Технічний аналіз, його мета і завдання. Оцінка масштабу проекту 

і технології. 

51. Аналіз місця реалізації проекту, обладнання, матеріалів, 

інфраструктури, виробничої схеми, організації підготовки та 

здійснення проекту. 

52. Екологічний аналіз, його мета і завдання. Оцінка якісного впливу 

на оточуюче середовище. 

53. Кількісна оцінка впливу проекту на екологічний стан. 

54. Соціальний аналіз, його мета і завдання. Складові соціального 

аналізу. 

55. Інституційний аналіз, його мета і завдання. Оцінка політико-

правового, економічного і адміністративного середовища. 

56. Визначення компетентності адміністративного персоналу та 

відповідності організаційної структури завданням проекту. 

57. Фінансовий аналіз, його мета і завдання. Фінансовий стан фірми 

“з проектом” і “без проекту”. 

58. Економічний аналіз, його мета і завдання. Відмінність 

економічного аналізу від фінансового. 

59. Оцінка економічної цінності проекту за допомогою розрахунку 

трансфертних платежів, неявних вигод, споживчого надлишку, 

екстерналій, мультиплікативного ефекту. 

60. Оцінка економічної цінності проекту за допомогою тіньових цін.  

 

Опитування  
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

.  

 


