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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Сучасна ситуація в економіці України вимагає розв’язання 
багатьох взаємопов’язаних проблем, які потребують залучення і 
використання значних матеріальних, людських та фінансових 

ресурсів національного, регіонального та локального рівнів. 
Теоретичною основою підготовки та реалізації управлінських 

рішень при умові ефективного використання ресурсів, серед ряду 
економічних дисциплін, є „Проектний аналіз”. 

Основною метою викладання дисципліни “Проектний аналіз” є 
засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок з 
концепцій, методології, підходів і критеріїв обґрунтування 
альтернативних управлінських рішень та проектів за умов 
обмеженості наявних ресурсів. 
Студент повинен знати методологію підготовки і реалізації 

проектів та способи залучення ресурсів для реалізації проектів. 
Вивчення дисципліни передбачає розв’язання таких завдань:  
� ознайомлення з основними концепціями, методами і 

підходами, що використовуються при аналізі проектних рішень в 
світовій практиці; 

� виявлення найважливіших проблем, пов’язаних з 
реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому 

та місцевому рівнях; 

� оволодіння практичними аналітичними навичками для 
проведення проектних заходів.  
Після вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

– виявляти найважливіші проблеми, пов’язані з реалізацією 

проектів національного, регіонального, галузевого та місцевого 

рівнів; 
– застосувати аналітичні навички для прийняття проектних 

рішень; 
– використовувати методи оцінки проектів, способи і засоби 

залучення ресурсів для їх реалізації. 
Дисципліна вивчається відповідно до затвердженої навчальної 

програми підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 

“Організація перевезень і управління на транспорті  (автомобільний 

транспорт)”.  
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2.  ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Місце проектного аналізу у кваліфікаційній характеристиці 
спеціаліста за спеціальністю 7.07010102  та 8.07010102 “Організація 
перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)”. 

Основні теоретичні положення методології, критерії обґрунтування 
альтернативних управлінських рішень, функціональні аспекти 

методології.  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Теоретичні основи проектного аналізу 
Тема 1. Предмет, задачі, зміст курсу “Проектний аналіз”. 

Предмет і мета проектного аналізу. Еволюція проектного аналізу. 

Концепція проектного аналізу. Принципи проектного аналізу. 

Тема 2. Зміст концепції і принципів проектного аналізу. 
Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Економічна 
взаємозалежність проектів. Класифікація проектів. 
Тема 3. Життєвий цикл проекту. Поняття життєвого циклу 

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

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методологія проектного аналізу 
та критерії прийняття проектних рішень 

Тема 4. Методологія проектного аналізу. Визначення цінності 
проекту. Поняття явних та неявних вигід і витрат. Альтернативна 
вартість та її використання в проектному аналізі. Визначення вигід 

в проектному аналізі. Поняття і особливості визначення витрат в 
проектному аналізі. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. 

Номінальна та реальна процентні 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. Принципи 

оцінки ефективності проектних рішень. Методика розрахунку 

основних фінансових критеріїв. Порівняння проектів за допомогою 

різних критеріїв. Неформальні процедури відбору та оцінки 
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проектів 

Тема 6. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. 
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. 

Тема 7. Проектні рішення в умовах ризику та 
невизначеності. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація 
проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних 

ризиків. Методи аналізу та оцінки ризиків інвестиційних проектів. 
Методи зниження ризику. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  

Функціональні аспекти проектного аналізу 
Тема 8. Маркетинговий аналіз. Мета і завдання 

маркетингового аналізу. Визначення меж та якісного складу аналізу 

ринку. Концепція попиту ринку. Аналіз ринкового середовища. 
Розробка концепції маркетингу. 

Тема 9. Технічний аналіз. Мета і завдання технічного аналізу. 

Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. Визначення 
місця знаходження проекту та обґрунтування масштабу проекту. 

Вибір технології, устаткування та ідентифікація інфраструктури 

об’єкта проектування. Організація підготовки та здійснення 
проекту. 

Тема 10. Інституційний аналіз. Мета і завдання інституційного 

аналізу. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. Оцінка 
впливу внутрішніх факторів на проект 
Тема 11. Екологічний аналіз. 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. Мета і завдання соціального 

аналізу. Зміст роботи з соціального аналізу. Соціальне середовище 
проекту та його оцінка. Проектування соціального середовища 
проекту. 
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Тема 13. Фінансовий аналіз. Мета і завдання фінансового 

аналізу. Особливості підготовки фінансового обґрунтування 
проекту. Фінансування проекту 

Тема 14. Економічний аналіз. Мета і завдання економічного 

аналізу. Оцінка економічної привабливості та ефективності 
проекту. Методика визначення економічної вартості проекту. 

Відповідно “Освітньо-професійної програми підготовки 

спеціаліста” та “Освітньо-професійної програми підготовки 

спеціаліста” за спеціальністю 7.07010102 та 8.07010102 

“Організація перевезень і управління на транспорті /автомобільний 

транспорт/” на вивчення дисципліни “Проектний аналіз” 

передбачено 108 годин.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
16 годин – підготовка до аудиторних занять; 
18 годин – підготовка до контрольних заходів; 
42 години – підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 
Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріал окремих тем (для 
заочної форми навчання) шляхом опрацювання відповідної 
літератури, здійснюють підготовку до практичних занять та 
залікових модулів (див табл.1). 

Таблиця 1 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Тема 

Питання, завдання для самостійного 
опрацювання 

Годин 

1 2 3 4 

1. 

Предмет, задачі, 
зміст 
проектного 

аналізу 

Ознайомлення із метою вивчення 
дисципліни. Місце проектного аналізу в 
загальній системі дисциплін. Предмет і 
мета проектного аналізу. Еволюція 
проектного аналізу.  Концепція 
проектного аналізу. Принципи 

проектного аналізу 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Продовження табл. 1 

1 2 3 4 

2. 

Зміст концепції і 
принципів 
проектного 

аналізу 

Зміст поняття “проект”. Основні ознаки 

проекту. Економічна взаємозалежність 
проектів. Класифікація проектів. 
Фактори  зовнішнього середовища 
проекту.  Внутрішнє оточення проекту. 

2 

3. 
Життєвий цикл 

проекту 

Зміст життєвого циклу проекту.  Стадії 
проекту. Передінвестиційна фаза 
проекту. Інвестиційна фаза проекту. 

Експлуатаційна фаза проекту. 

Визначення тривалості та вартості 
передінвестиційних досліджень 

3 

4. 

Методологія 
проектного 

аналізу 

Поняття вигід і витрат проекту. 

Безповоротні витрати та неявні вигоди. 

Альтернативна вартість проекту. Зміст 
дисконтування. Методи обчислення 
дисконтування. Зміст поняття 
грошового потоку. Розрахунок 

грошового потоку.  Класифікація 
витрат проекту. 

3 

5. 

Критерії 
прийняття 
проектних 

рішень 

Критерії оцінки проектних рішень. 
Методика розрахунку основних 

фінансових критеріїв. Порівняння 
проектів за допомогою різних критеріїв. 
Неформальні процедури відбору та 
оцінки проектів . 

4 

6. 

Динамічний 

аналіз 
беззбитковості 
проекту 

Особливості визначення різних видів 
точки беззбитковості проекту 

Управління структурою витрат за 
проектом.  Поняття і розрахунок 
беззбитковості проекту.. Використання 
операційного лівериджу для прийняття 
проектних рішень.  

4 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 

7. 

Проектні 
рішення в 
умовах ризику 

та 
невизначеності 

Поняття ризику та невизначеності 
Оцінка ризику. Причини виникнення 
ризику. Методики аналізу ризиків. 
Класифікація проектних ризиків. 

3 

8. 
Маркетинговий 

аналіз 

Зміст маркетингового аналізу. Аналіз 
ринкових можливостей, товарної 
стратегії проекту. Ключові складові 
плану маркетингу. Розробка концепції 
маркетингу. 

3 

9. 
Технічний 

аналіз 

Зміст технічного аналізу. Алгоритм 

технічного аналізу. Підходи до вибору 
місця розташування проекту. Принципи 

вибору масштабу проекту. Критерії 
обґрунтування відбору технології. 
Порядок підготовки та впровадження 
проекту. Складові витрат за проектом 

3 

10 
Інституційний 

аналіз 

Зміст інституційного аналізу. Складові 
інституційного аналізу. Характеристика 
зовнішнього середовища проекту. 

Етапи аналізу внутрішнього 

середовища проекту.  

3 

11. 
Екологічний 

аналіз 

Зміст екологічного аналізу. 

Інформаційна база екологічного 

аналізу. Типи впливів проектів на 
навколишнє середовище. Основні 
критерії екологічної оцінки. 

3 

12. 
Соціальний 

аналіз 

Призначення соціального аналізу 

проекту. Основні компоненти 

соціального аналізу. Характеристика 
соціального середовища проекту. 

Методи підвищення соціальної 
активності населення. 

3 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 

13. 
Фінансовий 

аналіз 

Зміст фінансового аналізу. Методи 

фінансового аналізу. Етапи фінансового 

аналізу. Основні показники 

ефективності проекту. 

3 

14. 
Економічний 

аналіз 

Зміст економічного аналізу 

Особливості економічного аналізу. 

Етапи економічного аналізу. Методика 
визначення економічної вартості 
проекту. 

3 

Усього годин                                                                                         42 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

“Проектний аналіз” є складання письмового звіту за темами 

вказаними в таблиці 1. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 

Звіт оформляється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 

20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 
виконується державною мовою. 

Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 

спільно обумовлені студентом і викладачем. 

3. КАРТКА ТЕСТУВАННЯ 
 

Кількість годин – 108 

Кількість кредитів ECTS – 3 

Викладачі – доцент, к.с-г.н. Сорока В.С., Валіулліна З.В. 

Прізвище та ініціали студента __________________________ 

Курс V , група _________ , навчальний рік – 201_/201_. 

Спеціальність „Організація перевезень і управління на 
транспорті (автомобільний транспорт)” 

Набрано балів _________ 

Підсумкова оцінка:  за національною шкалою _________ 

 за шкалою  ECTS ______________ 

Підпис викладача 
___________В.С.Сорока 
________З.В. Валіулліна 
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Поточне тестування 

Змістовий модуль 1. „Теоретичні основи проектного аналізу” 

Тема 1. Предмет, задачі, зміст курсу “Проектний аналіз” 

Тема 2. Зміст концепції і принципів проектного аналізу 

Тема 3. Життєвий цикл проекту 

За кожну правильну відповідь нараховується 0,4 бала. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 
б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б 

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 
г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г 
Кількість правильних відповідей ___, набрано балів ___.  

Підпис студента __________ 

Підпис викладача _________ 

 

Змістовий модуль 2. „Методологія проектного аналізу та критерії 
прийняття проектних рішень” 

Тема 1. Методологія проектного аналізу 

Тема 2.  Критерії прийняття проектних рішень 
Тема 3. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 

Тема 4. Проектні рішення в умовах ризику та 
невизначеності. 
За кожну правильну відповідь нараховується 0,4 бала. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 
б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б 

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 
г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г 
Кількість правильних відповідей ___, набрано балів ___.  

Підпис студента __________ 

Підпис викладача _________ 

 

Змістовий модуль 3. „Функціональні аспекти проектного аналізу” 

Тема 1. Маркетинговий аналіз 
Тема 2. Технічний аналіз 
Тема 3. Інституційний аналіз 
Тема 4. Екологічний аналіз 
Тема 5. Соціальний аналіз 
Тема 6. Фінансовий аналіз 
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Тема 7. Економічний аналіз 
За кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 
б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б 

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 
г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г 
Кількість правильних відповідей ___, набрано балів ___.  

Підпис студента __________ 

Підпис викладача _________ 

Підсумковий контроль 

а). Підсумкове тестування. 

За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а 
б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б б 

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в 
г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г г 
Кількість правильних відповідей ___, набрано балів ___.  

Підпис студента _______ 

Підпис викладача _________ 

б). Виконання практичних завдань.  

№ вправи 
Максимальна 
кількість балів 

Набрано балів 

Вправа 1 10  

Вправа 2 3  

Вправа 3 2  

Всього: __________ 

Разом набрано балів на підсумковому контролі ___________ 

Підпис студента _______                Підпис викладача _________ 

Розподіл балів присвоєних студенту 
Модуль І. Поточне тестування 
та самостійна робота студента  

Модуль ІІ. Поточне тестування та 
самостійна робота студента  

П
ід
су
м
ко
ви
й

 

м
о
д
у
ль

 

С
у
м
а Змістовий 

модуль 1 

С
Р
С

 

Змістовий   

модуль 2 

С
Р
С

 Змістовий модуль 3 

С
Р
С

 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

10 5 10 5 20 10 40 100 

        

Підпис викладача _______ 
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4. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Картка оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Картка оцінювання студентів 

№ 

з/п 

Види навчальної 
діяльності 

Терміни 

виконання 

Форма 
контролю та 
звітності 

Максимальна 
кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

1. 
Відвідування 

лекційних занять 
за 

розкладом 

журнал 

викладача 

0,2 б. за 
академічну 

годину 

2. 
Відвідування 

практичних занять 
за 

розкладом 
журнал 

викладача 

0,2 б. за 
академічну 

годину 

3. 

Звіт про самостійну 

роботу за обраною 

темою 

за 
розкладом 

конспект 
студента 

0,10 б. за 
один звіт 

4. 

Захист звіту про 

самостійну роботу 

за обраною темою 

за 
розкладом 

консультація 
0,10 б. за 
захист звіту 

5. 

Підготовка 
реферату на обрану 

та узгоджену тему 

протягом 

семестру 
реферат 

3 б. за один 

реферат 

6. 

Написання звіту 

про ексклюзивне 
дослідження 

протягом 

семестру 
звіт 

10 б. за один 

звіт 

7. 

Аналітичний огляд 

наукових 

публікацій 

протягом 

семестру 

аналітичний 

огляд 

10 б. за один 

огляд 

8. 

Виступ з доповіддю 

на студентській 

науковій 

конференції 

протягом 

семестру 

довідка про 

виступ 

10 б. за один 

виступ 

9. 
Публікація статті в 
наукових виданнях 

протягом 

семестру 

опублікована 
стаття 

20 б. за одну 

публікацію 
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Продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 

10. 

Розв’язування 
додаткових задач 

або вправ 
протягом 

семестру 
Конспект 

0,5 б. за 
одну тему 

практичного 

заняття 

11. 

Виконання 
індивідуальної 
навчально-

дослідної роботи за 
обраною темою 

протягом 

семестру 
ІНДР 10 б. за один 

12. 

Повідомлення, що 

мають науково-

практичну цінність 
лекції, 

практичні 
журнал 

викладача 

0,5 б. за 
одну тему 

лекційного 

заняття 
 

 

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО 

САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

„ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ” 

 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 
 

Проектний аналіз - це методологія для визначення, порівняння та 
обґрунтування альтернативних управлінських рішень, або це 
системне уявлення про принципи, методи і засоби прийняття 
рішень для досягнення цілей в умовах наявних ресурсів. 
Виник в середині ХІХ століття для контролю за  впровадженням 

проектів. 
Ґрунтується на порівнянні вигід і витрат, пов’язаних з 

реалізацією проекту. 

Використовує принципи: альтернативності, обумовленості, 
маржинальності, порівняння „з проектом” та „без проекту”, терміни 

початку і завершення проекту. 
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Проект – одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, 
розроблений для досягнення певних цілей протягом визначеного 

періоду часу при встановленому ресурсному забезпеченні. 
До основних ознак проекту відносять: кількісну вимірюваність, 

часовий період, цільову спрямованість, життєвий цикл, системність, 
середовище. 
За економічною взаємозалежністю виділяють: незалежні, 

взаємовиключаючі, умовні, заміщуючі, синергічні проекти. 

Проекти класифікують за такими критеріями: класом, типом, 

видом, тривалістю, масштабом, складністю. 

Середовище проекту складається із зовнішніх та внутрішніх 

факторів. 
Учасники проекту реалізують різні інтереси у процесі здійснення 

проекту і тому формують власні вимоги до його цілей. Основними 

учасниками проекту є: ініціатор, замовник, інвестор, керівник, 

команда, контрактор, субконтрактор, проектувальник, генеральний 

підрядчик, постачальники, ліцензори, органи влади, виробник, 
споживач та інші. 
Розробка проекту представляється у вигляді циклу – періоду 

часу від задуму проекту до його закінчення, або моментом 

здійснення перших витрат за проектом і отриманням останньої 
вигоди.  

Проектний цикл поділяють на три фази: передінвестиційну, 

інвестиційну, експлуатаційну.  

Передінвестиційна фаза включає такі стадії: преідентифікація, 
ідентифіація, підготовка, розробка та експертиза, детальне 
проектування.  
Інвестиційна фаза включає такі стадії: підготовка і проведення 

тендерів, інженерно-технічне проектування, будівництво, 

виробничий маркетинг, набір та навчання персоналу, здача в 
експлуатацію і пуск. 

Експлуатаційна фаза включає такі стадії: виробнича 
експлуатація, заміни та оновлення, розширення та інновації, 
заключна оцінка. 
Тривалість проектного циклу залежить від виду проекту та його 

учасників. Обмежень для вартості передінвестиційних досліджень 
не існує, а витрати фінансуються замовником. 
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ГЛОСАРІЙ 
 

Життєвий цикл проекту – це період часу від задуму проекту до 

його закінчення, який може характеризуватись моментом 

здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і 
отриманням останньої вигоди (ліквідація проекту). 

План – це фіксація системи цілей, завдань і засобів, які 
передбачають спрямовану зміну ситуації при передбаченому стані 
середовища. 
Програма – це запланований комплекс економічно-соціальних, 

науково-дослідницьких заходів, спрямованих на досягнення 
генеральних цілей або реалізацію певного напрямку розвитку. 

Проект – одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, 
розроблений для досягнення певних цілей, протягом заданого 

періоду часу, при встановленому ресурсному забезпеченні. 
Проектний аналіз - це методологія, яка застосовується для 

визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних 

управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і 
приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  

„МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ ТА КРИТЕРІЇ 

ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ” 

 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 

 

Цінність проекту визначається як різниця між позитивними та 
негативними результатами. Проектний аналіз здійснюється з метою 

встановлення розміру перевищення додаткових вигід від реалізації 
проекту над додатковими витратами, тому першочерговою задачею 

аналізу є встановлення вигід від реалізації проекту та витрат для 
його здійснення. 
Вигоди і витрати, що пов’язані з проектом, мають явний та 

неявний вираз. Явними називають додаткові матеріальні вигоди або 

витрати, що обумовлені проектом, величина яких легко 

виражається кількісно. До неявних вигід або витрат відносять 
побічні наслідки, що супроводжують проект і не мають чіткого 
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кількісного виразу. Для їх оцінки застосовують спеціальні 
методики. 

Альтернативна вартість – це величина втраченої вигоди від 

використання певного ресурсу з іншою метою. Застосовується для 
обґрунтування вигід та витрат.  
Вартість грошей в часі змінюється відповідно до норм прибутку. 

Для порівняння вартості коштів в різні періоди використовують два 
поняття: майбутня вартість коштів та теперішня вартість коштів. 
Майбутня вартість представляє собою ціну теперішньої суми 

коштів через певний проміжок часу.  

Майбутня вартість розраховується таким чином: 

IPVFV +=    (1) 

де PV– теперішня вартість грошей. 

Теперішня вартість представляє собою ціну майбутньої суми 

коштів, приведених на сьогоднішній період.  

( )ni

FV
PV

+
=

1
   (2) 

де 
( )ni+1

1
 – фактор процента теперішньої вартості, або 

коефіцієнт дисконтування. 
Процес перетворення теперішньої вартості у майбутню має назву 

компаундування, а процес перетворення майбутньої вартості в 
теперішню – дисконтування. Здійснюються за допомогою 

коефіцієнтів або компаундування або дисконтування. Основу цих 

коефіцієнтів становить процентна ставка: реальна або номінальна. 
Рівняння для розрахунку майбутньої вартості шляхом 

компаундування має вид: 

( )niPVFV += 1    (3) 

де FV – майбутня вартість; 
PV– теперішня вартість; 
і – ставка процента у поточному, або реальному виразі; 
(1+і)

п
 – коефіцієнт майбутньої вартості. 

Різниця між вигодами за проектом та витратами має назву 

грошового потоку. В процесі аналізу проекту розглядають 
обумовлені (пов’язані з рішенням про впровадження проекту) та 
додаткові (пов’язані із змінами в грошових потоках підприємства). 
Грошові потоки приводять або до початкового для проекту періоду 
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шляхом дисконтування або до  кінцевого періоду шляхом 

компаундуванням. Доцільність реалізації проекту характеризує 
величина кумулятивного дисконтованого грошового потоку. 

Визначення цінності проектів та аналіз фінансової привабливості 
вимагає дотримання загальних правил їх порівняння, які мають 
назву критеріїв рішень. Застосування критеріїв дозволяє прийняти 

вірне рішення: або прийняти проект, або відхилити проект, або його 

переорієнтувати. Система критеріїв складається з формальних та 
неформальних. 

До формальних критеріїв відносять інтегральні фінансові 
показники: чиста теперішня вартість, коефіцієнт вигоди-витрати, 

внутрішня норма дохідності, термін окупності, еквівалентний 

ануїтет, ефективність витрат, рентабельність інвестицій, критерій 

Бруно. При використанні критеріїв обов’язковим є узгодженість 
розрахунків в часі, оскільки потоки грошових коштів у різні періоди 

мають різну цінність. 
До неформальних критеріїв відносять власну для підприємства 

систему показників: суспільна значимість проекту, відповідність 
меті інвестора, ринковий потенціал продукту, відповідність 
фінансовим та організаційним можливостям інвестора, 
екологічність та безпечність проекту, рівень ризиків, відповідність 
нормативно-правовому середовищу. 

Відбір проектів проводиться, як правило, після перевірки 

формальних критеріїв, якщо вони виконуються, користуються 
неформальними. 

Управлінський підхід до керування раціональною структурою 

майбутнього проекту полягає у виборі такої технології та обсягів 
виробництва, які дозволяють мінімалізувати витрати. 

Точка беззбитковості – це такий обсяг виробництва, при якому 

дохід від продажу дорівнює витратам виробництва, тобто 

забезпечується нульовий прибуток. Визначається залежністю 

величини грошових потоків за проектом та обсягів продажу 
продукції.  

vp

FCOCF
Q

−

+
=    (4) 

де p –ціна продажу одиниці продукції; 
v - змінні витрати на одиницю продукції; 
FC - постійні витрати; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

OCF - операційний грошовий потік. 

Відповідно до цієї залежності розрізняють три точки 

беззбитковості: 
- готівкова – характеризує такий обсяг продажу при якому 

величина грошового потоку дорівнює нулю, тобто проект покриває 
лише постійні витрати за проектом; 

- бухгалтерська – характеризує такий обсяг продажу при якому 

величина грошового потоку дорівнює загальним витратам за 
проектом, тобто проект покриває постійні та змінні витрати за 
проектом, прибуток за проектом прирівнюється до нуля; 

- фінансова – характеризує такий обсяг продажу при якому 

величина грошового потоку дорівнює дисконтованим загальним 

витратам за проектом, тобто проект покриває загальні витрати за 
проектом та зміну вартості загальних витрат в часі, чиста теперішня 
вартість прирівнюється до нуля. Характеризує термін окупності 
проекту. 

Операційний ліверидж визначає ступінь залежності проекту від 

постійних витрат, а величина операційного лівериджу – про 

чутливість операційних грошових потоків до змін в обсягах 

продажу.  

OCF

FC
OL +=1       (5) 

Результативність проектів залежить від різних варіантів 
управлінських рішень, що приймаються в процесі реалізації та 
експлуатації проекту.  

Кожен проект супроводжується в майбутньому певними 

невизначеностями. Об’єктами  невизначеності виступають всі 
елементи проекту, тому для оцінки впливу невизначеності на 
остаточні результати проекту проводять аналіз всіх елементів. В 

процесі аналізу розрізняють поняття ризику та невизначеності, а 
показниками, що характеризують ризики та невизначеність є аналіз 
чутливості та міра ризику. Кожна стадія життєвого циклу проекту 
характеризується певними ризиками. Найчастіше спостерігаються 
ризики незавершення, ризики перевищення витрат, виробничі 
ризики. 

Метою аналізу ризику є надання учасникам необхідних даних 

для прийняття рішення щодо доцільності участі у проекті та  
заходів захисту від несприятливих подій. 
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Найбільш відомими методами аналізу ризиків є експертний 

аналіз, метод дерева рішень, аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, 
метод Монте-Карло. 

Процес управління ризиками передбачає їх ідентифікацію, 

оцінку, аналіз, заходи по зниженню. Основними методами 

зниження ризиків є: розподіл між учасниками проекту, 

резервування коштів на покриття непередбачених витрат, 
передбачення в плані фінансування, страхування. 

 

ГЛОСАРІЙ 

 

Альтернативна вартість - це втрачена вигода  від використання 
обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншої, 
найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування. Або, 

альтернативна вартість – це вигода, від якої довелось відмовитись 
в умовах обмеженості ресурсів, це ціна втраченої вигідної 
альтернативи. 

Ануїтетом - називають рівновеликі платежі (надходженння), які 
здійснюються через однакові проміжки часу впродовж певного 

періоду. 

Внутрішня норма дохідності (IRR) – відображає норму 

дисконту, за якої чиста теперішня вартість дорівнює нулю. 

Грошовий потік (OCF) – це різниця між кількістю отриманих і 
витрачених коштів, фактичні чисті готівкові кошти, які надходять 
на підприємство (чи витрачаються) протягом деякого визначеного 

періоду. 

Дисконтування – процес визначення теперішньої вартості 
потоку готівки шляхом корегування майбутніх грошових 

надходжень за допомогою коефіцієнта дисконтування. 
До неявних вигід (витрат) належать побічні вигоди (витрати), 

які супроводжують проект.  
Додаткові грошові потоки – це всі зміни в майбутніх грошових 

потоках підприємства, що є прямим наслідком впровадження 
проекту. 

Загальні витрати (ТС) -для  обсягу виробництва продукції є 
сумою змінних витрат (VC) та постійних витрат (FC). 

Змінні витрати (VC) – змінюються відповідно до зміни обсягу 

випуску і дорівнюють нулю, якщо обсяг випуску дорівнює нулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20

Інфляційна премія – це премія за інфляційне очікування, яку 

інвестори додають до реального, вільного від ризиків рівня доходу 

(норми прибутку). 

Коефіцієнт вигоди–витрати (В/С) – це сума дисконтованих 

вигід, поділена на суму дисконтованих витрат. 
Компаундування (нарахування) – операція, що дозволяє 

визначити величину остаточної майбутньої вартості за допомогою 

складних процентів. 
Майбутню вартість ануїтету - вартість ануїтету на момент 

останньої виплати.  

Майбутня вартість - являє собою суму інвестованих у 

теперішній момент коштів, в яку вони мають перетворитися через 
певний проміжок часу з урахуванням певної ставки процента. 
Невизначеність – ситуація при якій наслідки визначаються 

суб’єктивно, оскільки ретроспективні дані відсутні. 
Номінальна процентна ставка (і) – ставка доходу з позицій 

інвестора, яка включає інфляцію і визначається підсумовуванням 

реальної ставки процента (r) та величини темпу інфляції (t). 
Обумовлені грошові потоки – це потоки підприємства, які є 

прямим наслідком рішення про впровадження проекту. 

Операційний ліверидж (OL) – це процентна зміна в 
операційному грошовому потоці відносно процентної зміни 

кількості проданої продукції. 
Операційний потік грошей – це потік коштів, що є результатом 

щоденної роботи підприємства з виробництва і продажу. 

Постійні витрати (FC) – це витрати, що не змінюються 
протягом певного періоду часу, не залежать від обсягу продукції, 
що виготовляється протягом певного періоду часу 

Простий процент - це сума, яка нарахована на первинну 

вартість вкладу в кінці одного періоду. 

Реальна процентна ставка (r) – ставка доходу на капітал без 
урахування інфляції. 
Ризик – це ймовірність визначеного рівня втрат фірмою частини 

своїх ресурсів або недоотримання доходів, або прояву додаткових 

витрат при реалізації проекту. 

Складний процент – це сума доходу, яка утворюється в 
результаті інвестування за умови, що сума нарахованого процента 
не виплачується після кожного періоду, а приєднується до суми 
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основного вкладу і в подальшому платіжному періоді приносить 
дохід. 

Ставка процента – це вимір часової вартості коштів, суми 

процента на інвестиції, яка може бути отримана за даний період 

часу. 

Строк окупності (РВ) – це період за який проект покриє 
витрати. 

Теперішню вартість ануїтету – вартість ануїтету на дату 

першої виплати. 

Теперішня вартість (PV) – це сума майбутніх грошових 

надходжень, що наведена з урахуванням певної ставки процента до 

теперішнього періоду. 

Точкою беззбитковості виробництва - називають обсяг 
виробництва (або продажу), при якому підприємство не отримує 
прибутків, але й не несе збитків (чистий прибуток за проектом 

дорівнює 0). 

Чиста теперішня вартість (NPV) – це різниця між сумою 

грошових надходжень (припливів) від реалізації проекту, 

приведених до їх теперішньої вартості та сумою дисконтованих 

вартостей усіх витрат (відтоків), необхідних для здійснення 
проекту. 

Явними називають матеріальні вигоди (витрати), які обмовленні 
зменшенням (збільшенням) витрат, або отриманням додаткових 

доходів (витрат), величина яких очевидна і дозволяє визначити їх 

фінансове значення. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3  

„ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ” 

 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 
 

Прогноз прибутків проекту базується на майбутньому попиті, 
отриманому в результаті проекту. Тому дослідження попиту є 
обов’язковим елементом всіх аспектів оцінки проекту. Метою 

маркетингового аналізу проекту є дослідження ринкової інформації 
для розробки стратегії проекту, формування програми продажу 
майбутнього продукту і маркетингової діяльності за проектом. 

Маркетинговий аналіз включає: аналіз попиту і стратегії його 
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розвитку, аналіз ринкового середовища, стратегію проекту, 

маркетингову концепцію, маркетинговий план. 

Попит виникає на ринках, що перебувають в стані розвитку. 

Способами розвитку ринків є: стратегія зростання рівня 
споживання, стратегія переключення на іншу заводську марку, 

перетворення некористувачів на споживачів. 
Відповідно до стратегії розвитку  ринку проводять аналіз 

ринкового середовища, який визначає внутрішній чи зовнішній 

ринок проекту та відповідність результатів проекту внутрішній і 
зовнішній політиці держави. 

Стратегія проекту розробляється з метою раціонального 

використання ресурсів протягом життєвого циклу. Використовує 
результати маркетингових досліджень, які представляють собою 

систематизовану та оброблену інформацію з аналізу ринків, 
конкуренції, каналів розподілу і поставок.  

Маркетингова концепція включає всі види діяльності, що 

дозволяють реалізувати стратегію проекту шляхом розробки 

маркетингової стратегії та комплексу маркетингу. Маркетингова 
стратегія визначає стадії життєвого циклу галузі, структуру галузі, 
потужності конкурентних сил, масштаби діяльності конкурентів. 
Комплекс маркетингу дозволяє оптимізувати продукт, ціну, 

просування, збут, що має забезпечити досягнення мети проекту. 

Маркетинговий план – це документ, в який оцінює продукцію та 
стратегію маркетингу в такій послідовності: існуюча продукція, 
споживачі існуючої продукції, існуючі конкуренти, маркетингова 
мета проекту, тактичні засоби маркетингу, програма стимулювання 
збуту, вплив проекту на існуючі продукти. 

Проведення технічного аналізу має на меті обґрунтування 
можливості технічної здійснюваності цілі проекту та визначення 
рівня капітальних і поточних витрат. Проводиться у декілька етапів, 
які включають обов’язкові роботи: 

- визначення місце розташування проекту та об’єкту його 

будівництва; 
- обґрунтування масштабу проекту та проектних обсягів 

виробництва; 
- вибір технології виробництва та устаткування; 
- ідентифікація інфраструктури проекту; 

- розробка проектної документації; 
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- підготовка графіка здійснення проекту; 

- підготовка, освоєння та забезпечення якості виробництва, 
встановлення стандартів, норм виробництва; 

- оцінка витрат на здійснення та експлуатацію проекту; 

- проектування матеріально-технічного забезпечення проекту; 

- розрахунок витрат виробництва та збуту продукції проекту. 

Зміст робіт кожного етапу технічного аналізу проекту наведено в 
спеціальних таблицях відповідно до розміру, складності та виду 

проекту. 

Під масштабом, або розміром проекту розуміють таку 

виробничу потужність, що дозволяє в заданих умовах виробляти 

певний обсяг продукції у визначений час. 
Інституційний аналіз проекту визначає ступінь впливу зовнішніх 

і внутрішніх факторів на ефективність проекту. 

До зовнішніх факторів належать політичні та економічні умови, 

в яких реалізується проект: державна політика, урядова політика, 
податкова політика, правове середовище, державне регулювання 
інвестиційної діяльності, соціально-економічні умови, сертифікація 
проектів, державні гарантії інвесторам. 

До внутрішніх факторів належить рівень менеджменту та 
ефективність управління проектним циклом: оцінка управлінської 
команди проекту, система стимулів і мотивації, відповідність цілей 

та цінностей менеджменту культурі учасників проекту, трудовий 

потенціал. 

В результаті інституційного аналізу встановлюють ступінь 
впливу певних умов на ефективність реалізації проекту, визначають 
додаткові вигоди і витрати у визначеному зовнішньому та 
внутрішньому середовищі. 
Структурні побудови характеризуються системою показників: 

коефіцієнтом гнучкості виробничої структури, коефіцієнтом 

оперативності організаційної структури, коефіцієнтом 

раціональності організаційної структури, коефіцієнтом надійності. 
Екологічний аналіз визначає типи впливу проекту на 

навколишнє середовище, оцінює всі можливі вигоди і витрати від 

впливу, пропонує заходи для пом’якшення або запобігання впливу 

проекту на навколишнє середовище в процесі його реалізації та 
експлуатації. 
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Методика екологічного аналізу включає: аналіз первинних 

екологічних умов; визначення позитивних і негативних наслідків 
проекту; аналіз альтернативних варіантів проекту; обґрунтування 
заходів для запобігання, скорочення або компенсації впливу; 

підготовка  екологічного персоналу; екологічний моніторинг. 
Елементи екологічного аналізу  присутні на кожній стадії 

життєвого циклу проекту. Типи впливу проекту на навколишнє 
середовище визначають екологічні наслідки проекту та 
класифікують: за часом дії, за можливістю усунення, за способом 

впливу, за охопленням території, за походженням, за можливістю 

акумулювання наслідків. 
Для вартісної оцінки наслідків проекту та порівняння впливу на 

навколишнє середовище  проектів на стадії розробки 

використовують методи: контрольних списків, матриць, діаграми 

потоків, сумісного аналізу карт та інші, а вартісна оцінка впливу 
функціонуючого виробництва на навколишнє середовище 
здійснюється методами ринкової ціни  та безпосередніх витрат. 
Соціальний аналіз проводиться з метою визначення варіантів 

реалізації проекту з точки зору користувачів або населення регіону і 
передбачає розробку стратегії реалізації проекту для досягнення 
цілей та поліпшення характеристики соціального середовища. 
Тобто визначає вплив проекту на людей, яких він стосується, що 

користуються його результатами, отримують відповідні вигоди. 

Основними компонентами соціального аналізу є: оцінка 
населення, відповідність рівня проекту рівню та організації 
населення, розробка стратегії підтримки проекту населенням на всіх 

стадіях його життєвого циклу. 

Головними завданнями соціального аналізу є: забезпечення 
комунікації всіх учасників проекту та зацікавлених груп населення, 
визначення реакції соціальних груп на реалізацію проекту, 

порівняти існуючі та запроектовані соціальні показники, здійснення 
соціального проектування для позитивних змін середовища. 
Методологією соціального аналізу є сегментування – виявлення 

цільових груп населення, які зазнають найбільшого впливу від 

результатів проекту. Сегментування проводять за: етнічно-

демографічними характеристиками, соціально-культурним рівнем, 

соціально-організаційною структурою. 
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Однією з умов досягнення успіху є отримання прихильності та 
підтримки населенням проекту за рахунок: консультацій по відбору 
і плануванню інвестицій, надання робочої сили, матеріалів або 

фінансових вкладень, моніторингу та ін. 

В процесі проведення соціального аналізу проекту прогнозують 
соціальний розвиток регіонів. Для прогнозів визначають систему 
показників, яка характеризує майбутній соціальний стан регіону 
проекту: демографічні показники, зайнятість, соціальна структура, 
житлові умови, громадське життя, охорона здоров’я, злочинність. 
Фінансовий аналіз проекту здійснюється з метою визначення 

фінансової життєздатності проекту для прийняття рішення про 
доцільність його інвестування та фінансування. Аналітична робота з 
оцінки фінансових аспектів проекту потребує встановлення 
найбільш привабливих з усіх можливих альтернатив проекту  та 
розробки стратегії управління або контролю за критичними 
параметрами проекту. 

Вартість капіталу для фінансування проекту – це 
середньозважена вартість капіталу по кожному джерелу 

фінансування (WАСС): 

∑
=

=
m

i

iiKWWACC

1

           (6) 

де Wі - частка капіталу (інвестиційного ресурсу), отриманого 

з джерела і; 
Кі - дохідність (норма прибутку) за капіталом, отриманим з 

джерела і. 
В процесі фінансового аналізу використовують методологію 

вигід і витрат, зміни вартості грошей в часі, альтернативної 
вартості, грошового потоку. 
Методика проектного аналізу включає: розрахунок майбутніх 

грошових потоків, прогноз звіту про прибутки, прогноз річного 
прибутку. 

Одним з головних завдань підготовки проекту є: визначення 
умов фінансування, вибір джерел фінансування, раціоналізація 
джерел фінансування, план узгодження припливу і відтоку 
грошових коштів. 
Аналіз економічних аспектів проекту визначає здійснення 

цілей розвитку національної економіки та альтернативні шляхи 

досягнення однакових економічних вигід меншими витратами. 
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Здійснюється з метою встановлення національної привабливості 
проекту, оцінки його економічної ефективності на підставі 
альтернативної вартості ресурсів, визначення можливості 
сприяння проекту національному добробуту країни. Тобто 

визначає цінність проекту на основі очікуваних вигід і витрат, які 
має отримати суспільство в разі реалізації проекту. 

Визначення економічної привабливості проекту пов’язане з 
оцінкою  можливості досягнення проектом певних економічних 

цілей розвитку країни, а оцінка економічної ефективності проекту 

проводиться з метою встановлення результативності 
використання ресурсів суспільства в межах проекту. 

Для визначення економічної цінності проекту використовують 
поняття альтернативної вартості, тіньових цін, невідчутних вигід і 
витрат, трансфертних платежів, споживчого надлишку та 
екстерналій. Встановлення економічної цінності проекту надає 
можливості оцінити наскільки позитивні результати перевищують 
негативні наслідки для суспільства. 

 

ГЛОСАРІЙ 

 

Екологічний аналіз проекту - встановлення впливу проекту на 
навколишнє природне середовище, оцінка всіх вигід і витрат, 
понесених внаслідок цього впливу, та формування заходів, 
необхідних для пом’якшення або запобігання шкоди довкіллю під 

час здійснення проекту. 

Економічний аналіз проекту - встановлення його національної 
привабливості, оцінка його економічної ефективності на підставі 
альтернативної вартості ресурсів, і продукції проекту та визначення 
можливості сприяння проекту національному добробуту країни. 

Екстерталії (побічні ефекти) - представляють собою всі вигоди і 
витрати, зумовлені проектом та, які не мають безпосереднього 

впливу на проект не включаються до його фінансового аналізу. 

Інституційний аналіз проекту - визначення ступеня впливу 

зовнішніх  і внутрішніх факторів на можливість успішної реалізації 
проекту. 

Коефіцієнт гнучкості виробничої структури – це рівень 
централізації управління, який розраховується відношенням 

кількості робітників п-ї функції організаційної структури 
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управління  до загальної кількості працівників, що виконують 
роботу відповідно до даної функції. 
Коефіцієнт надійності - це  рівень нереалізованих 

управлінських рішень у їх загальній кількості. 
Коефіцієнт раціональності організаційної структури – 

відношення нормативної кількості працівників п-ї функції до 

фактичної кількості працівників за цією функцією. 

Коефіцієнт оперативності організаційної структури - це 
співвідношення нормативного часу виконання заданої п-ї функції 
до величини фактичних часових витрат для реалізації цієї функції. 
Маркетинговий аналіз  проекту - визначає дослідження попиту 

на товар або послуги і є одним з найбільш вагомих компонентів 
оцінки проекту. 

Масштаб проекту - виробнича потужність, що дозволяє в 
заданих умовах виробляти певний обсяг продукції у визначений 

час. 
Населення проекту – це групи людей, чиїх інтересів стосується 

проект. 
Паритетні ціни – відображають еквівалент ціни світового ринку, 

виражений у місцевій валюті. 
Попит – це співвідношення між ціною та кількістю товару, яку 

споживачі бажають та можуть придбати за даною ціною у певний 

проміжок часу за інших незмінних умов. 
Сегментування - виявлення груп населення, які зазнають 

найбільшого впливу результатів проекту. 
Соціальний аналіз проекту -  визначення прийнятності варіантів 

реалізації проекту з погляду користувачів та населення регіону, де 
здійснюється проект, розробка стратегії реалізації проекту, що дає змогу 
здобути підтримку населення, досягти цілей проекту та поліпшити 
характеристики його соціального середовища. 
Споживчий надлишок - представляє собою різницю між 

максимальною ціною, яку споживач готовий заплатити за одиницю 

продукції і реальною величиною ціни, яку він заплатив фактично. 

Технічний аналіз проекту - обґрунтування технічної 
можливості здійснюваності проекту та визначення рівня його 

капітальних і поточних витрат, тобто розробка функціональної 
схеми та фізичного плану підприємства, а також інвестиційних та 
експлуатаційних витрат. 
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Управлінська команда проекту - відповідає за досягнення 
прогнозованих результатів заданої якості, при встановленому 

бюджеті, наявних трудових і матеріальних ресурсах, у визначені 
терміни. 

Фінансовий аналіз проекту - ідентифікація всіх фінансових 

наслідків проекту, визначення його фінансової життєздатності для 
прийняття рішень про доцільність інвестування та фінансування 
проекту. 
Фінансування - забезпечення проекту ресурсами, до складу яких 

входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому 

еквіваленті інші інвестиції, в тому числі основні та обігові кошти, 

майнові права і нематеріальні активи тощо. 
 

6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет і мета проектного аналізу. 

2. Еволюція проектного аналізу. 

3. Концепція проектного аналізу. 

4. Принципи проектного аналізу. 

5. Поняття проекту. 

6. Основні ознаки проекту. 

7. Економічна взаємозалежність проектів. 
8. Класифікація проектів. 
9. Поняття життєвого циклу проекту. 

10. Передінвестиційна фаза проекту. 

11. Інвестиційна фаза проекту. 

12. Експлуатаційна фаза проекту. 

13. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних 

досліджень. 
14. Визначення цінності проекту. 

15. Поняття явних і неявних вигід і витрат.  
16. Альтернативна вартість та її використання в проектному 

аналізі. 
17. Визначення вигід в проектному аналізі. 
18. Поняття і особливості визначення витрат в проектному 

аналізі. 
19. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. 

20. Номінальна та реальна процентні ставки. 
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21. Фактори, які впливають на вартість грошей. 

22. Поняття грошового потоку. 

23. Проектний грошовий потік та його розрахунок. 

24. Особливості розрахунку проектного грошового потоку. 

25. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. 
26. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. 
27. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв. 
28. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. 
29. Управління структурою витрат за проектом. 

30. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. 

31. Особливості визначення різних видів точки 

беззбитковості проекту. 

32. Використання операційного лівериджу для прийняття 
проектних рішень. 

33. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних 

змін. 

34. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація 
проектних ризиків. 

35. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. 
36. Методи аналізу та оцінки ризиків інвестиційних 

проектів. 
37. Методи зниження ризику. 

38. Мета і завдання маркетингового аналізу. 

39. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. 

40.  Концепція попиту ринку. 

41. Аналіз ринкового середовища. 
42. Розробка концепції маркетингу. 

43. Мета і завдання технічного аналізу. 

44. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. 
45. Визначення місця знаходження проекту та 

обґрунтування масштабу проекту. 

46. Вибір технології, устаткування та ідентифікація 
інфраструктури об’єкта проектування. 

47. Організація підготовки та здійснення проекту. 

48. Мета і завдання інституційного аналізу. 

49.  Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект. 
50.  Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект. 
51.  Мета і зміст екологічного аналізу. 
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52.  Зміст роботи з екологічного аналізу. 

53. Типи впливу проекту на навколишнє середовище. 
54. Методика визначення та оцінка впливу проекту на 

навколишнє середовище. 
55. Мета і завдання соціального аналізу. 

56.  Зміст роботи з соціального аналізу. 

57.  Соціальне середовище проекту та його оцінка. 
58.  Проектування соціального середовища проекту. 

59.  Мета і завдання фінансового аналізу . 

60.  Особливості підготовки фінансового обґрунтування 
проекту. 

61.  Фінансування проекту. 

62. Мета і завдання економічного аналізу . 

63. Оцінка економічної привабливості та ефективності 
проекту. 

64. Методика визначення економічної вартості проекту. 
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