
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ПМП 01.  
2. Назва. Проектний аналіз.  
3. Тип. Обов’язковий.  
4. Рівень вищої освіти. 2. 
5. Рік навчання. 1.  
6. Семестр. 2. 
7. Кількість кредитів ЄКТС. 6,0.  
8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сорока Валерій Степанович, к.с-г.н., доцент.  
9. Результати навчання: Здобуття знань з концепцій, методології, підходів і критеріїв 
обґрунтування проектних рішень в умовах обмеженості ресурсів та набуття вмінь виявлення 
позитивних результатів і негативних наслідків управлінських рішень, визначення їх величин, 
порівняння за системою показників та проведення аналізу управлінських рішень за відповідними 
аспектами – маркетинговим, технічним, інституційним, екологічним, соціальним, фінансовим, 
економічним.  
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи.  
11.  Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Основи теорій систем і управління», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Основи 
економіки транспорту», «Транспортне право», «Організація вантажних перевезень», 
«Організація пасажирських перевезень», «Управління транспортом», «Управління інноваційною 
та інвестиційною діяльністю АТП», «Планування та аналіз виробничо-економічної діяльності 
АТП».  
12. Зміст: Еволюція, концепція, принципи проектного аналізу. Поняття і основні ознаки проекту. 
Економічна взаємозалежність і класифікація проектів. Поняття життєвого циклу проекту. 
Визначення цінності проекту. Визначення вигід і особливості визначення витрат в проектному 
аналізі. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. Особливості розрахунку проектного 
грошового потоку. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Методика розрахунку 
основних фінансових критеріїв. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв. Неформальні 
процедури відбору та оцінки проектів. Управління структурою витрат за проектом. Поняття і 
розрахунок беззбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості 
проекту. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень. Особливості 
прийняття рішень в умовах динамічних змін. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація 
проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Методи аналізу та оцінки 
ризиків інвестиційних проектів. Методи зниження ризику. Маркетинговий, технічний, 
інституційний, екологічний, соціальний, фінансовий, економічний аналіз. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Верба В., Загородніх О. Проектний аналіз. –Київ: КНЕУ, 2000. – 322 с. 
2. Воркут Т.А. Проектний аналіз. – Київ: Український центр духовної культури, 2000. – 440 с. 
3. Сорока В.С., Бичко З.В. Введення в проектний аналіз: Інтерактивний комплекс навчально-
методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008.  
4. Беренс В., Хавренюк П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ., 
перераб. и доп. – М.: АЗОТ «Интерексперт», «ИНФРА-М», 1995.-528с. 
5. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів: Навч. посіб. –Київ: ЦУЛ, 2008. –344с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 38 год. лекцій, 38 год. 
практичних занять, 104 год. самостійної роботи. Разом - 180 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 
мультимедійних засобів.          
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування; 
- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру. 
16. Мова навчання.Українська. 
 
Завідувач кафедри транспортних технологій 
і технічного сервісу, к.т.н., доцент                                                                      М.Є. Кристопчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПМП 01.  

2. Title: Project analysis. 

3. Type: Compulsory. 

4. Higher education level: 2. 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 6,0. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:Soroka Valery Stepanovich, 

Ph.D., Associate Professor 

9. Results of studies: Acquiring knowledge on concepts, methodology, approaches and criteria for 

substantiating project decisions in conditions of resource constraints and acquiring the skills of 

identifying positive results and negative consequences of management decisions, defining their values, 

comparison of the system of indicators and the analysis of managerial decisions on the relevant aspects - 

marketing, technical, institutional, environmental, social, financial, economic. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Fundamentals of Systems Theory and 

Management", "Fundamentals of Management", "Fundamentals of Marketing", "Fundamentals of 

Transport Economics", "Transport Law", "Organization of Freight Transport", "Organization of 

Passenger Transportation", "Transport Management", "Management of Innovative and investment 

activity of ATP "," Planning and analysis of production and economic activity of ATP ". 

12. Course contents: Evolution, concept, principles of project analysis. The concept and main features of 

the project. Economic interdependence and project classification. The concept of the life cycle of the 

project. Determine the value of the project. Determination of benefits and features of cost definition in 

project analysis. The concept of future and present value. Features of calculation of project cash flow. 

Principles of estimating the effectiveness of design decisions. Methodology for calculating the main 

financial criteria. Comparison of projects using different criteria. Informal selection and evaluation 

procedures for projects. Project cost structure management. The concept and calculation of break-even 

project. Features of the definition of different types of break-even point of the project. Using an operating 

leverage to make design decisions. Features of decision making in conditions of dynamic changes. The 

concept of risk and uncertainty. Classification of project risks. Causes and consequences of project risks. 

Methods of analysis and risk assessment of investment projects. Methods of reducing risk. Marketing, 

technical, institutional, environmental, social, financial, economic analysis. 

13. Recommended educational editions:  
1. Verba V., Zagorodniy O. Project analysis. -Kyiv: KNEU, 2000. - 322 p. 

2. Vorkut T.A. Project analysis. - Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture, 2000. - 440 p. 

3. Soroka V.S., Bychko Z.V. Introduction to project analysis: An interactive set of teaching and 

methodological support. - Rivne: NUVGP, 2008. 

4. Berens V., Khavrenyuk P. The Guide to the Assessment of Investment Efficiency: Per. with english, 

pererab. and add - M .: AZOT "Interikspert", "INFRA-M", 1995. - 528 p. 

5. Kovshun N. E. Analysis and planning of projects: Teaching. manual -Kyiv: ZUL, 2008. - 344 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
lectures – 30 hours, practical classes – 30 hours, independent work – 105 hours. Total – 165 hours.   

Methods  of  teaching:  interactive  lectures,  problem lecture  elements,  individual  tasks,  individual  

tasks  of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools.  

15. Forms and assessment criteria:  
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

- current control (60 points): testing, questioning; 

- final control (40 points) - test at the end of the semester.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the Transport Technology and   

Technical Service Department,   

Ph.D., Associate Professor                                                                                        M. Krystopchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


