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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни 
в системі MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектний аналіз» є 
ознайомлення з концепцією, методологією, підходами і критеріями 
обґрунтування альтернативних управлінських рішень та проектів за умов 
обмеження наявних ресурсів. 

Основними завданнями є формування у студентів теоретичних знань та 
практичних навичок з концепцій, методології, підходів і критеріїв обґрунтування 
альтернативних управлінських рішень та проектів за умов обмеження наявних 
ресурсів. 

Навчальна дисципліна дисципліни «Проектний аналіз» відноситься до 
обов’язкових компонент освітньої програми підготовки здобувача вищої освіти. 

Посилання на розміщення  освітнього компоненту на навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=906 

Компетентності 

 (ЗК 05). Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

(РН-03). Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і 
технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та правових  
аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні 
ресурси і обмеження, аналізувати ризики. 

(РН-04). Доносити свої знання, рішення і підґрунтя їх прийняття до 
фахівців і нефахівців в ясній і однозначній формі.  

Структура та зміст освітнього компонента 

https://cutt.ly/wmaeosM
https://orcid.org/0000-0003-1445-5199
mailto:m.d.shvets@nuwm.edu.ua
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Лекції – 32 год. Практичні – 18 год. Самостійна робота – 100 год 

Розподіл кількості 
годин, РН 

Опис навчальної дисципліни (освітнього компоненту) 

Тема 1. Предмет, здачі зміст курсу «Проектний аналіз» 

лекцій – 2 год. 
РН-03 

Предмет і мета проектного аналізу. Еволюція 
проектного аналізу. Концепція проектного аналізу. 
Принципи проектного аналізу. 

Тема 2. Зміст концепції і принципів проектного аналізу 

лекцій – 2 год. 
РН-03 

Поняття проекту. Основні ознаки проекту. 
Економічна взаємозалежність проектів. Класифікація 
проектів.  

Тема 3. Життєвий цикл проекту 

лекцій – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Поняття життєвого циклу проекту. 
Передінвестиційна фаза проекту. Інвестиційна фаза 
проекту. Експлуатаційна фаза проекту. Визначення 
тривалості та вартості передінвестиційних 
досліджень.  

Тема 4. Методологія проектного аналізу 

лекцій – 4 год. 
практичні – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Визначення цінності проекту. Поняття явних і 
неявних вигід і витрат. Альтернативна вартість та 
її використання в проектному аналізі. Поняття і 
особливості визначення витрат в проектному 
аналізі. Поняття майбутньої і теперішньої 
вартостей. Номінальна та реальна відсоткові 
ставки. Фактори, які впливають на вартість грошей. 
Поняття грошового потоку. Проектний грошовий 
потік та його розрахунок. Особливості розрахунку 
проектного грошового потоку.   

Тема 5. Критерії прийняття проектних рішень 

лекцій – 2 год. 
практичні – 4 год. 
РН-03, РН-04 

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. 
Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. 
Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв. 
Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. 

Тема 6. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

лекцій – 4 год. 
практичні – 4 год. 
РН-03, РН-04 

Управління структурою витрат за проектом. 
Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. 
Особливості визначення різних видів точки 
беззбитковості проекту. Використання операційного 
левериджу для прийняття проектних рішень. 
Особливості прийняття рішень в умовах динамічних 
змін. 

Тема 7. Проектні рішення в умовах ризику та невизначеності 

лекцій – 2 год. 
практичні – 4 год. 
РН-03, РН-04 

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація 
проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки 
проектних ризиків. Методи аналізу та оцінки ризиків 
інвестиційних проектів. Методи зниження ризику. 

Тема 8. Маркетинговий аналіз 

лекцій – 2 год. 
практичні – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Мета і завдання маркетингового аналізу. Визначення 
меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція 
попиту ринку. Аналіз ринкового середовища. Розробка 
концепції маркетингу. 
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Тема 9. Технічний аналіз 

лекцій – 2 год. 
практичні – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи 
проведення робіт з технічного аналізу проектів. 
Визначення місця знаходження проекту та 
обґрунтування його масштабу. Вибір технології, 
устаткування та ідентифікації інфраструктури 
об’єкта проектування. Організація підготовки та 
здійснення проекту. 

Тема 10. Інституційний аналіз 

лекцій – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Мета і завдання інституційного аналізу. Оцінка 
впливу зовнішніх факторів на проект. Оцінка впливу 
внутрішніх факторів на проект. 

Тема 11. Екологічний аналіз 

лекцій – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Мета і зміст екологічного аналізу. Зміст роботи з 
екологічного аналізу. Типи впливу проекту на 
навколишнє середовище. Методика визначення та 
оцінка впливу проекту на навколишнє середовище. 

Тема 12. Соціальний аналіз 

лекцій – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Мета і завдання соціального аналізу. Зміст роботи з 
соціального аналізу. Соціальне середовище проекту 
та його оцінка. Проектування соціального 
середовища проекту. 

Тема 13.  Фінансовий аналіз 

лекцій – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Мета і завдання фінансового аналізу. Особливості 
підготовки фінансового обґрунтування проекту. 
Фінансування проекту. 

Тема 14.  Економічний аналіз 

лекцій – 2 год. 
РН-03, РН-04 

Мета і завдання економічного аналізу. Оцінка 
економічної привабливості та ефективності 
проекту. Методика визначення економічної вартості 
проекту. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Аналітичні і комунікативні навички, вміння розв’язувати складні проблеми, 
вміння працювати в команді, здатність до навчання і оволодівання знаннями, 
саморозвиток, гнучкість і адаптивність та інші. 

Форми та методи навчання 

Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуються методи навчання 
шляхом дискусійного обговорення ситуацій з наступним їх аналізом, групова 
робота, тренінгові ігри «навчаючись-учись», натурні дослідження і 
спостереження. 

Передбачено впровадження інформаційно-комп’ютерних і мультимедійних 
технологій навчання. 

Для вивчення навчальної дисципліни застосовуються такі форми 
навчання: 

- для засвоєння теоретичного матеріалу передбачено лекції з їх технічним 
супроводом; 

- для закріплення теоретичного матеріалу, набуття практичних навиків 
щодо виконання  досліджень з проектування підходів і критеріїв обґрунтування 
альтернативних управлінських рішень та проектів за умов обмеження наявних 
ресурсів передбачено практичні роботи із застосуванням сучасного 
програмного забезпечення і комп’ютерної техніки; 

https://cutt.ly/agsGLCb
https://cutt.ly/agsGLCb
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- для самостійного набуття і закріплення знань передбачених відповідними 
темами силабусу передбачено самостійну робота здобувача освіти; 

- для отримання відповіді на конкретні запитання, пояснення певних 
теоретичних положень, практичного застосування передбачено консультації; 

- для доопрацювання, поглиблення знань, виконання самостійної і наукової 
роботи передбачено клас Центру сталих транспортних систем. 

Порядок та критерії оцінювання 

Рівень освоєння здобувачами освіти матеріалу навчальної дисципліни 
оцінюється модульними контролями і виконанням практичних робіт. 

Розподіл балів наступний (визначається Положенням про семестровий 
поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень): 
- 50 балів – виконання практичних робіт; 
- 10 балів – виконання самостійної роботи; 
- 10 балів – поточний модульний контроль МК1; 
- 10 балів – поточний модульний контроль МК2; 
- 20 балів – поточний модульний контроль МК3. 

Усього 100 балів. 
Модульний контроль включає тестові завдання трьох рівнів складності: 

достатній (вимагає знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу) – питання з однією правильною відповіддю з п’яти запропонованих; 
вище  достатнього рівня  складності (передбачає повне засвоєння навчального 
матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування  у  вивченому  
матеріалі,  свідоме  використання  знань  для  вирішення завдань) – питання з 
двома та більше правильними відповідями з п’яти запропонованих; та високий  
рівень  складності (передбачає глибоке і повне опанування змісту навчального 
матеріалу, в якому студент вільно орієнтується, володіє понятійним 
апаратом, уміння пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні 
завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження) – практична задача. 

Розподіл кількості питань модульного контролю наступний: 
- кількість завдань достатнього рівня складності – 18 (оцінка одного 

завдання 0,7 балів); 
- кількість завдань вище достатнього рівня складності – 4 (оцінка одного 

завдання 1,4 балів); 
- кількість завдань високого рівня складності – 1 (оцінка одного завдання 

1,5 балів). 
Загальний час на виконання – 30 хв. 
Оцінювання результатів практичної роботи передбачає власне її 

виконання (виконання завдань теми заняття; оформлення індивідуального 
звіту з виконаної роботи) та наступним їх захистом.  

Передбачено зарахування додаткових балів за виконання і висвітлення 
науково-прикладних досліджень, наданні конкретних пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів за всіма видами робіт не 
може перевищувати 100 балів. 

У випадку незгоди отриманої кількості балів можливе подання апеляційної 
скарги з обов’язковим поясненням мотиву незгоди. 

Поєднання навчання та досліджень 

Здобувач освіти, за бажанням, може поєднати навчання і виконання 
науково-прикладних досліджень з навчальної дисципліни або професійним 
спрямування випускової кафедри. 

Результати досліджень оприлюднюються на конференціях, симпозіумах, 
круглих столах, конкурсах наукових робіт, як правило, у вигляді публікацій, 
наприклад у «Студентському віснику НУВГП». 

https://cutt.ly/mnnWtHV
https://cutt.ly/mnnWtHV
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti?n=%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98+%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF&h=2a3e6bf58c676d5e00
https://cutt.ly/lnnRv34
https://cutt.ly/lnnRv34
https://cutt.ly/unnmZpj
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Передбачено додаткові бали за виконання завдань і участь у заходах. 
Інформаційні ресурси 

Основна література: 
1. В. Верба, О. Загородніх. Проектний аналіз. – Київ: КНЕУ, 2000. – 322с.  
2. Андрєєва, Л. О., Андреева, Л. А., Лисак, О. І., Лысак, О. И., Тебенко, В. М., 

& Тебенко, В. Н. (2020). Вдосконалення управління проектами інноваційного 
розвитку підприємств торгівлі. 

3. С.О. Москвін, С.М. Бевз, В.Г. Дідик та ін.. Проектний аналіз: навчальний 
посібник. – Київ: Лібра, 1998. – 366с.  

 
Додаткова література: 
1. Г.О. Бардиш. Проектний аналіз: підручник. – 2-ге видання. – Київ: Знання, 

2006. – 415с. 
2. Шкіренко, В. В. (2017). Методичні підходи до попереднього аналізу 

економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі. Інвестиції: 
практика та досвід, (17), 44-48. 

3. Горбаченко, С. А., Горбаченко, С. А., & Горбаченко, С. А. (2020). 
Проектний менеджмент: навчально-методичний посібник. 

4. Н.Е. Ковшун. Аналіз і планування проектів: Навчальний посібник. – Київ: 
ЦУЛ, 2008. – 344с. 

5. Л.Ф. Кожушко. Управління проектами: Навчальний посібник. – Рівне: 
НУВГП, 2008. – 432с. 

6. Козлова, І. М. (2020). Теоретичні аспекти управління проектами в 
діяльності підприємства. 

7. В.С. Сорока, З.В Бичко. Введення в проектний аналіз: Інтерактивний 
комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. / 
Електронний ресурс. – Режим доступу: 

 http://ep3.nuwm.edu.ua/2266/1/080%20zah.pdf  
8. Г.М. Тарасюк. Управління проектами: Навчальний посібник. – 3-тє вид. – 

Київ: Каравела, 2009. – 320с. 

Дедлайни та перескладання 

У випадку пропуску практичного заняття без поважної причини здобувачу 
освіти необхідно самостійно її виконати і захистити. 

Не передбачено перескладання поточних модульних контролів. 
Повідомлення щодо здачі (доздачі) модульних контролів оприлюднюється на 
головній сторінці навчальної платформи НУВГП,  а також навчальної 
дисципліни.  

Мінімальною успішною умовою складання екзамену – отримання поточних 
60 балів. 

Ліквідація академічної заборгованості в НУВГП визначається Порядком 
ліквідації академічних заборгованостей. 

Неформальна та інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання (перезарахування) 
результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті. 

Організація неформальної освіти в НУВГП покладено на Центр 
неформальної освіти. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно опановувати (поглиблювати) 
знання в розрізі навчальної дисципліни (окремих її тем) і наступним їх 
зарахуванням, використовуючи загальновизнані освітні платформи (наприклад 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn). 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2266/1/080%20zah.pdf
https://cutt.ly/OgsHKpk
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
https://cutt.ly/rgsHBiV
https://cutt.ly/DgsHNK0
https://cutt.ly/DgsHNK0
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Передбачено залучення фахівців з ТзОВ ГФ «Камазтранссервіс» (філія 
кафедри транспортних технологій і технічного сервісу), Командитне 
товариство «Рівне-ПАС» до викладання і надання практичних рекомендацій. 

Правила академічної доброчесності 

Дотримання академічної доброчесності студентами реалізовується 
шляхом особистого самостійного виконання практичних завдань, модульних і 
підсумкових контролів,  виконання самостійної роботи, дотриманням 
авторського права, достовірності виконаних досліджень. 

Пропагування принципів академічної доброчесність в НУВГП 
передбачається відповідними документами, зокрема Положенням про 
виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП, Кодексом честі 
студента. 

Вимоги до відвідування 

Відвідування занять здобувачами вищої освіти (практичних) є 
обов’язковими. Можливе поєднання змішаного онлайн формату. 

Консультування з навчальної дисципліни відбувається згідно графіку 
консультацій як в класичній формі, так і в онлайн форматі (наприклад через 
Google Meet). 

Вітається використання технічних засобів навчання (ноутбуки, 
планшети). 

Оновлення 

За необхідності зміст силабусу оновлюється для урахування змін 
транспортної галузі, законодавства, наукових досягнень, рекомендацій від 
роботодавців та представників бізнесу. 

Здобувачі вищої освіти можуть долучатися до оновлення силабусу шляхом 
надання пропозицій гаранту ОП (або викладачу навчальної дисципліни) в 
бажанні оволодіванні конкретними практиками, або надавати негативний 
відзив через опитування (анкетування). 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Передбачено визнання (зарахування) результатів навчальної дисципліни 
або окремих її тем, набутих здобувачами вищої освіти в інших ЗВО 
(вітчизняних та іноземних) згідно з Положенням про академічну мобільність 
учасників освітнього процесу НУВГП та Порядку перезарахування результатів 
навчання за програмами академічної мобільності в НУВГП, або інших угод про 
співпрацю. 

 

Лектор, 

 к.с-г.н., доцент       Сорока В.С. 

https://cutt.ly/enbPDO3
https://cutt.ly/enbPDO3
https://cutt.ly/3nbPZof
https://cutt.ly/3nbPZof
https://cutt.ly/cnbORhj
https://cutt.ly/PnbTMvu
https://cutt.ly/PnbTMvu
https://cutt.ly/InbT5EG
https://cutt.ly/InbT5EG

