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Предметом вивчення дисципліни є

Мета вивчення дисципліни

надання студенту таких можливостей та переваг: формування системного 
уявлення про принципи, методи і засоби ухвалення проектних рішень, які 

дають можливість раціонально використовувати наявні ресурси для 
ефективного функціонування підприємств та задоволення суспільних потреб

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Обсяг – 4 кредити,  120 
годин, в т.ч.  лекцій –
26 год.,

практичні та семінарські
заняття – 26 год., 
самостійна  робота – 68
год.

Період навчання −  
4 курс , 7 семестр

Підсумкова
форма контролю

− залік



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких

компетентностей
Здатність самостійно 
виявляти проблеми 

економічною характеру при 
аналізі конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх 
вирішення

Здатність аналізувати 
проблеми і явища в 
одній або декількох 

професійних сферах з 
врахуванням 

економічних ризиків та 
можливих соціально-
економічних наслідків

Здатність застосовувати 
навички бізнес-
планування та 

обґрунтовувати 
інноваційно-інвестиційні 
проекти в міжнародній 
економічній діяльності

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях

Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 

технологій

Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу 

інформації з різних 
джерел

Здатність бути 
критичним і 

самокритичним

Здатність застосовувати 
комп'ютерні технології 

та програмне 
забезпечення з обробки 

даних для вирішення 
економічних завдань, 
аналізу інформації та 

підготовки аналітичних 
звітів

Здатність обґрунтовувати економічні 

рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і 

процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію

Здатність проводити 
економічний аналіз 

функціонування та розвитку 
суб'єктів господарювання, 

оцінку їх конкуренто-
спроможності



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Лекційні  
блоки:

•Маркетинговий аналіз

•Технічний аналіз

•Екологічний аналіз

•Соціальний аналіз

•Фінансовий аналіз

•Економічний аналіз

•Концепція проекту 
та його життєвий 
цикл

•Концепція витрат і 
вигід у проектному 
аналізі, цінність 
грошей у часі

•Грошовий потік

•Стандартні 
фінансові та 
неформальні критерії 
прийняття рішень

•Динамічний аналіз 
беззбитковості 
проекту

•Оцінка і прийняття 
проектних рішень в 
умовах ризику та 
невизначеності



• Лекційний матеріал

• Дитанційний курс

•Методичні вказівки та 
завдання для 
семінарських, 

практичних занять, 
поточного та 
підсумкового 

контролю знань і вмінь 
здобувачів вищої 

освіти

• Методичні рекомендації і
завдання для

виконання самостійної
роботи

•Робоча програма  
навчальної дисципліни

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення



Кадрове забезпечення

д.е.н., проф. 
Лупак Р.Л.



Ми чекаємо на вас!


