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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Аналітика і комунікації в проєктній 

діяльності” складена відповідно до стандарту вищої освіти у галузі знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» за  спеціальністю 051 «Економіка» (ступінь 

«магістр»), а також освітньої програми підготовки бакалаврів з економіки 

спеціалізації «Економічна аналітика та бізнес-статистика».   

Міждисциплінарні зв’язки 

Курс «Аналітика та комунікації в проектній діяльності» ґрунтується на 

попередньому вивченні дисциплін, які формують системне, аналітичне і критичне 

мислення, розуміння принципів і законів розвитку організацій.  

Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у майбутніх фахівців 

навики реалізації ідей підприємницької, громадської, освітньої, наукової та інших 

видів діяльності за допомогою підготовки проєкту, організації аналітичної роботи 

і комунікацій в його виконанні. 

 

Метою навчальної дисципліни “Аналітика і комунікації в проєктній 

діяльності” є розвиток у майбутніх фахівців знань у галузі підготовки та аналізу 

проєктів, а також навиків їх розробки й ефективних комунікацій у реалізації 

проєктних рішень. 

В результаті вивчення курсу студенти будуть: 

знати: 

1) сутність і види проєктів і проєтної діяльності;  

2) джерела фінансування проєктів та способи їх використання;  

3) приклади проєктів, вимоги до їхньої підготовки;  

4) методи оцінювання проєктів;  

5) аналітичний, у тому числі статистичний інструментарій у проєктній 

діяльності;  

6) принципи і закони ефективних комунікацій;  

7) види комунікаційний стратегій і складові комунікаційного плану. 

вміти:  

1) формулювати проєктні ідеї в категоріях цілей, очікуваних результатів та 

індикаторів їх досягнення;  

2) визначати джерела фінансування проєктів та складати бюджет проєкту;  

3) готувати опис проєкту з урахуванням його виду та інтересів зацікавлених 

сторін;  

4) здійснювати оцінку та аналіз проєкту за визначеними критеріями,  

5) розробляти стратегію і план комунікаційної діяльності для підготовки і 

реалізації проєкту. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години, 3 кредити ЄКТС. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПРОЄКТІВ І ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поняття проекту. Ознаки і основні складові проекту. Класифікація проектів. 

Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на середовище проекту. Учасники, 

цільові групи і бенефіціарії проекту. Замовник, ініціатор, команда проекту, 

постачальники, органи влади, виробники кінцевої продукції, споживачі кінцевої 

продукції/послуг. Проектний аналіз як методологічна складова системи 

управління проектами.  

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Поняття життєвого циклу проекту.  Сутність системи управління 

проектами, її елементи. Загальна послідовність розробки організаційної структури 

для виконання проекту. Офіс управління проектом (Project Management Office, 

PMO). Прийняття оптимальних рішень щодо вибору організаційної структури для 

виконання проекту в умовах невизначеності. Логіко-структурна матриця проекту. 

 

 

3. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БЮДЖЕТ 

ПРОЕКТУ 

 

Фінансове планування в проектному аналізі. Власні (збереження, 

нерозподілений прибуток), залучені (акціонування, розширення статутного 

фонду) і позичкові кошти (різні види кредитів, випуск облігацій тощо). 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, 

Європейський банк реконструкції та розвитку. Альтернативні джерела 

фінансування проектів.  Програмах та ініціативах для малого та середнього 

бізнесу, освіти і науки: EU4Business, COSME, Горизонт 2020. Державна  програма 

«Доступні кредити 5-7-9%». Грантові можливості від  IREX, ІСАР Єднання, 

Міжнародного фонду «Відродження» тощо. Кошти бізнес-ангелів.  

 

 

4. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРИКЛАДИ ОПИСУ 

ПРОЕКТІВ 

 

Типова структура та вимоги до змісту проектів. Приклади Проєктів 

регіонального розвитку,  що реалізуються за кошти державного бюджету України 

в рамках програм секторальної підтримки Європейського Союзу. Проєкти 

«Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу молоді прикордонного 

регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення», 
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«Інструменти розвитку бізнесу», «Створення коворкінг-центру». Соціальні 

проекти і проекти соціального підприємництва. 

 

5. КРИТЕРІЇ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТІВ 

 

Попередній аналіз можливостей реалізації проекту. Критерії прийняття ідеї 

проекту. Зміст аналізу основної діяльності за проектом. Поняття цінності проекту, 

його явних і неявних вигід і витрат. Види витрат і методи оцінювання вартості 

проекту. Ефективність проекту та критерії її оцінювання. Ризики інвестиційних 

проектів. 

Сутність та процедура зовнішнього оцінювання проектів. Діяльність 

експертних рад. Етапи конкурсного відбору проектів. Критерії оцінювання 

проекту: актуальність проекту, новітність, відповідність пріоритетам замовника і 

ініціатора конкурсу;  інституційна та індивідуальна спроможність заявника і 

партнерів виконувати проект; зміст проекту та методологія; промоція та сталість; 

якість бюджету та ефективність витрат. 

 

 

6. АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Складові проєктного аналізу та його інструментарій. Комерційний аналіз. 

Технічний аналіз. Фінансовий аналіз. Екологічний аналіз. Інституційний аналіз. 

Соціальний аналіз. Економічний аналіз. Економіко-статистичний інструментарій 

оцінки економічної привабливості та ефективності проекту. Аналіз проектних 

ризиків. Моніторинг і контроль ризиків. 

 

 

7. ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Сутність і види комунікацій у проектній групі.  Комунікативні проблеми  і 

барєри. Критерії ефективних комунікацій у проєктній діяльності. Принципи 

стратегічних комунікацій: Лідерське управління (лідери повинні вести процес 

комунікації); Діалог (багатосторонній обмін ідеями); Правильність (правильна 

аудиторія, повідомлення, час і місце); Масштабність (кожна дія посилює 

повідомлення); Достовірність (сприяння правдивості і повазі); Єдність зусиль 

(інтеграція і координація комунікаційної діяльності); Зрозумілість (глибоке 

розуміння інших); Орієнтованість на результат (відображення бажаного кінцевого 

стану); Неперервність (аналіз, планування, виконання, оцінка). 
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8.ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Управління комунікаціями як процес «управління очікуваннями 

зацікавлених сторін проекту». Інформаційні системи управління проектами.  

Інструменти та методи поширення інформації при виконанні проекту. 

Технології групової комунікації в системі прийняття рішень. Комунікаційна 

платформа. Комунікаційний план та його складові. 

Програмне забезпечення в управлінні проєктами: Microsoft Project, 

Primavera Project Planner, Open Plan, Professional, Spider Project, Building Manager. 
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Формою підсумкового контролю успішності вивчення дисципліни 

“Аналітика і комунікації в проектній діяльності” є залік. 

 
 

https://hydeparkangels.com/

