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3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРО-
ГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – розроб-

ника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін загаль-
ної підготовки та дисциплін професійної 

підготовки за спеціальністю) або завідувача 
випускової кафедри (для дисциплін профе-
сійної підготовки зі спеціалізації, якщо РП-
НД розроблена не випусковою кафедрою) 

    
    
    
    
    

 



4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ. 
 
4.1 Мета дисципліни: оволодіння знаннями з сутності та розробки інно-
ваційно-інвестиційних проектів, формування відповідної теоретичної та 
методологічної бази, необхідності оволодіння практичними навичками 
вибору оптимальних варіантів при створенні нововведень, засобів залу-
чення ресурсів для їх реалізації. 
 
4.2 Компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК) 
 

Шифр Зміст 
Загальна підготовка 

ЗК04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 

Професійні компетентності (ПК) 
 

СК-01 
Здатність знання та розуміння проблем предметної області, основ функці-
онування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рі-
внях 

 
Після вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: Уміти: 

− Сутність проектного аналізу. 
− Методи прогнозування потреби в ін-
вестиціях. 
− Сутність принципу «витрати-вигіди». 
− Принципи державного управління 
інноваційно-інвестиційною діяльністю. 
− Головні концептуальні поняття, які 
використовуються у міжнародній практи-
ці при проведенні проектного аналізу. 
 

− Визначити структуру і зміст проекту. 
− Забезпечити якісне використання 
проекту. 
− Спрогнозувати можливі обсяги виро-
бництва нововведень і потрібні кошти для 
реалізації проекту. 
− Визначити ціну майбутньої продук-
ції. 
− Виробити практичні навички, щодо 
процедур, прийомів і методів, які викори-
стовуються міжнародними, державними 
та приватними організаціями при розроб-
ці експертизи проектів. 

 
 
4.3 Результати навчання: 
 

Шифр Зміст 
Загальна підготовка 

ПР2.5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння 
логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами держа-



вної влади).держави. 
 
4.4. Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Економіка підприємства Зовнішньоекономічна діяльність підприємс-

тва 
Економетрика Економічна безпека підприємства 
Управління витратами Потенціал і розвиток підприємства 
Економіка підприємництва Стратегія підприємства 
Соціальна економіка Ціноутворення 
Обґрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків 

Переддипломна практика 

Економіка та організація інноваційної дія-
льності 

 

 



5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 43 (%): 
 

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

По-
ряд-
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вий 
№ 
за-
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нав-
ча-

льни
х за-
нять 
(Л; 
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Кіль-
кість 
годин 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожно-

го заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована літе-
ратура (базова, допо-

міжна) 

1 2 3 4 5 

   
Модуль №1 

Методологія та інструментарій 
проектного аналізу 

 



1 Л 2 

Тема 1. Суть і зміст бізнес  проект-
ного аналізу 

Питання: 
1. Поняття проекту, основні його 

ознаки.  
2. Класифікація проектів та по-

няття економічної взаємозалежності 
проектів.  

3. Середовище проекту та його 
учасники.  

4. Проектний аналіз, як складова 
управління проектами.  

5. Базові питання аналізу проек-
тів.  

6. Еволюція та принципи проек-
тного аналізу.. 

1-14 

2 ПЗ 2 Питання: 
1.Концепція проекту 1-14 

3 Л 2 

Тема 2. Концепція проекту. Стра-
тегія розвитку підприємства та ін-

вестиційні рішення 
Питання: 

1. Принципи бизес проектного 
аналізу.  

2. Методологія проектного ана-
лізу.  

3. Визначення проекту (зовніш-
нього та внутрішнього середовища).  

4. Сутність і принципи розробки 
інвестиційної стратегії підприємства.  

5. Інвестиційні ресурси підпри-
ємств та основи їхнього фінансуван-
ня. 

1-14 

4 ПЗ 2 Питання: 
Досвід колективного планування 1-14 

5 Л 4 

Тема 3. Життєвий цикл проекту. 
Питання  

1. Концепція життєвого циклу 
проекту.  

2. Підходи до поділу життєвого 
циклу на фази.  

3. Визначення тривалості та вар-
тості передінвестиційних дослі-
джень.  

4. Зміст фаз, стадій та етапів 
життєвого циклу інвестиційного про-
екту. 

 

6 ПЗ 2 Питання: Життєвий цикл проекту  1-14 



7 Л 4 

Тема 4. Концепція витрат і вигод у 
проектному аналізі 

Питання: 
1. Вигоди і витрати в проектно-

му аналізі.  
2. Альтернативна вартість.  
3. Методи оцінки явних і неяв-

них вигод і затрат.  
4. Визначення цінності проекту.  
5. Поняття явних і неявних ви-

год і затрат в проекті.  
6. Альтернативна вартість та її 

використання у проектному аналізі.  

1-14 

8 ПЗ 2 
Питання:  

Концепція витрат і вигод у проект-
ному аналізі 

1-14 

9 Л 2 

Тема 5. Цінність грошей у часі. 
Поняття грошового потоку 

Питання: 
1. Поняття майбутньої і те-

перішньої вартостей грошей.  
2. Номінальна та реальна про-

центні ставки.  
3. Фактори, що впливають на 

вартість грошей.  
4. Оцінка й прийняття проектних 

рішень в умовах ризику і невизначе-
ності.  

5. Поняття грошового потоку.  
6. Загальні підходи до оцінки 

проектів.  
7. Неекономічні переваги проек-

ту.. 

 

10 ПЗ 2 Питання: 
 1-14 



11 Л 2 

Тема 6. Ризики в проектному ана-
лізі 

1. Поняття проектного ризику та 
його види.  

2. Поняття ризику та невизначе-
ності.  

3. Види ризиків у проектному 
аналізі.  

4. Оцінка ризику у проектному 
аналізі.  

5. Управління ризиком.  
6. Методи зниження ризику в 

проекті.  
7. Загальне розуміння невизна-

ченості ризиків, та їх класифі-
кація.  

8. Аналіз ризиків інвестиційного 
проекту і методи їх оцінки.  

9. Розподіл проектних ризиків.  
10. Страхування від ризиків. 

 

12 МК 2 Модульна контрольная №1  

Модуль 2. Функціональні аспекти проектного аналізу та аналіз реалізації усіх 
фаз проекту 

13 Л 2 Тема 7. Маркетинговий (комерцій-
ний) аналіз проекту 
Питання: 

1. Мета та зміст комерційного 
аналізу.  

2. Маркетингові дослідження, зо-
внішній та внутрішній аналіз.  

3. Розробка маркетингової страте-
гії.  

4. Конкурентоспроможність прое-
ктної продукції.  

5. Формування концепції марке-
тингу, програма маркетингу проекту.  

6. Бюджет маркетингу проекту.  
7. Визначення меж та якісного 

складу аналізу ринку.  
8. Аналіз ринкового середовища 

продукції проекту.  
9.Розробка концепції маркетингу 

для проекту.  

1-14 

14 ПЗ 2 Питання:  
Маркетинговий аналіз 

1-14 

15 Л 2 Тема 8. Комерційний аналіз проекту  
Питання: 

1. Мета і завдання комерційного 
аналізу.  

2. Комерційний аналіз проекту.. 

1-14 



16 ПЗ 2 Питання: Комерційний аналіз  1-14 
17 Л 2 Тема 9. Техніко-технологічний ана-

ліз проекту 
Питання: 

1. Мета і етапи проведення робіт з 
технічного аналізу проекту.  

2. Етапи робіт з виконання техні-
чного аналізу проекту.  

3. Вибір місця розташування ви-
робничої потужності та її ін-
фраструктури.  

4. Вибір технології виробничої 
потужності. 

5.  Розробка заходів здійснення 
проекту. 

1-14 

18 ПЗ 2 Питання: Технічний аналіз 1-14 
19 Л 2 Тема 10. Інституційний аналіз прое-

кту 
Питання: 

1. Мета і завдання інституційного 
аналізу.  

2. Оцінка впливу зовнішніх фак-
торів на проект.  

3. Оцінка впливу внутрішніх фак-
торів на проект.  

4. Надійність і ефективність 
управлінської системи інвести-
ційно-виробничого комплексу. 

1-14 

20 ПЗ 2 Питання: Інституційний аналіз  
21 Л 2 Тема 11. Соціальний аналіз проекту 

Питання: 
1. Передумови до соціального 

аналізу.  
2. Мета соціального аналізу і його 

основні компоненти.  
3. Послідовність робіт із виконан-

ня соціального аналізу. 
4.  Соціальне середовище інвести-

ційного проекту та його оцінка.  
5. Проектування соціального се-

редовища. 

1-14 

22 ПЗ 2 Питання: Соціальний аналіз  1-14 
23 Л 2 Тема 12. Екологічний аналіз проекту 

Питання: 
1. Мета, суть, завдання та зміст робіт 

з екологічного аналізу проекту. 
2.  Передумови до екологічного ана-

лізу проекту.  
3. Екологічний стан в Україні.  
4. Мета і сутність екологічного аналі-

зу.  

1-14 



5. Склад робіт з екологічного аналізу 
під час 5 створення проекту.  

6. Типи впливів проекту на навколи-
шнє середовище.  

7. Методичні підходи до визначення 
та оцінки впливу проекту на до-
вкілля. 

24 ПЗ 2 Питання: Екологічний аналіз  1-14 
25 Л 2 Тема 13 Фінансовий аналіз проекту 

Питання 
1. Мета і завдання та моделі про-

ведення фінансового аналізу проекту.  
2. Розрахунок потреби в інвести-

ційних засобах для реалізації проекту 
та джерела фінансування проекту  

1-14 

26 ПЗ 2 Питання: Финансовий аналіз проекту  1-14 
27 Л 2 Тема 14 Економічний аналіз проекту 

Питання: 
1. Економічний аналіз проекту.  
2. Оцінка економічної привабли-

вості та ефективності проекту.  
3. Стандартні фінансові та нефор-

мальні критерії прийняття рі-
шень в проекті (Чиста приведе-
на вартість проекту;  

4. Внутрішня норма доходності; 
Індекс прибутковості;  

5. Період окупності інвестицій).  
6. Поняття та призначення аналізу 

беззбитковості проекту 

1-14 

28 ПЗ 2 Питання: Економічний аналіз проекту 1-14 
 Л 2 Тема 15. Аналіз ефективності здійс-

нення фаз реалізації (інвестиційної) 
та завершення (експлуатації) проек-
ту 
Питання: 

1 Деталізація реалізації життєвого 
циклу проекту.  

2. Здійснення та аналіз фази пла-
нування проекту.  

3. Система кодування виробничої 
(WBS) і організаційної (OBS) структур.  

4. Фаза виконання та контролю проек-
ту.  

5. Фаза завершення виконання проек-
ту. 

 

29 ПР 2 Питання: Соціально-екологічну ефек-
тивність  

 

30 МК 2 Модульна контрольна№2  
 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 
До інших видів самостійної роботи студентів можуть відноситися: 



- Підготовка коротких інформаційних доповідей за результатами 

самостійного вивчення тем. 

- Підготовка доповідей до участі у конференціях різного рівня за 

тематикою дисципліни. 

- Підготовка наукових робіт за тематикою дисциплін. 

- Підготовка до складання заліку тощо. 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 15 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  15 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на 
лекційних заняттях  14 

4 Підготовка курсового проекту 25 
5 Інші види самостійної роботи 5 
 Разом 86 

 
Перелік тем для самостійного вивчення та розподіл годин за ними 
 

Теми самостійного вивчення Кількість го-
дини 

Модуль 1 
Організаційно-економічний механізм управління якістю 
і конкурентоздатністю сучасного акціонерного товарист-
ва 

10 

Сертифікація якості 10 
Економічна безпека проектів 10 
Методи встановлення ціни на основі альтернативної вар-
тості товарів 

13 

Всього 43 
Модуль 2 

Способи визначення ціни товарів і послуг при розрахун-
ку доходів від продажу 

13 

Управління розробкою технічної документації 12 
Аналіз фінансового стану компанії 18 
Всього 43 
Всього за курс 86 
 
 



8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
САМОСТІЙНА АНАЛІТИЧНА РОБОТА 

 
Стимулювання створення нових розробок. Розглядається аналіз віт-

чизняних нових і зарубіжних систем стимулювання нововведень. Однією 
з найбільш поширених, є система, запропонована американськими дослі-
дниками Р. Капланом і Д. Нортоном. У ній враховується чотири складо-
вих - фінансова, клієнтська, внутрішніх бізнес-процесів, навчання і роз-
витку. Такий підхід дозволяє всебічно оцінити діяльність працівників 
компанії, їх здібності. Однак такі розрахунки виконати складно. Вони за-
сновані на бальній оцінці, яка - суб'єктивна. 

У зв'язку з цим слід віддати перевагу узагальнюючим показником 
ефективності, в яких виражені всі інші показники оцінки. Наприклад, на 
Новокраматорському машинзаводі використовується показник рентабе-
льності як відношення прибутку до обсягу реалізації. Він мотивує ство-
рення і реалізацію високоякісної, конкурентоспроможної продукції, яка 
отримує визнання на міжнародних ринках. В результаті в одних підрозді-
лах, де отримано валютну виручку, зарплата може в 2-3 рази перевищува-
ти її величину в інших підрозділах, в яких не досягнуто або досягнуті в 
меншій сере подібні результати. 

Завдання: провести аналіз відповідних систем і надати свої пропо-
зиції по їх розвитку. 

Термін виконання: на протязі семестру. 
Термін захисту: 14-15 тиждень. 

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для вивчення дисципліни застосовуються словесні, практичні методи на-
вчання та інші методи навчання 
 

Метод Форма реалізації 
Словесні 

Лекція 
Це – метод, за допомогою якого педагог у словесній формі роз-
криває сутність наукових понять, явищ , процесів логічно 
пов’язаних, об’єднаних загальною темою 

Проблемна лекція 

передбачає засвоєння нової інформації шляхом її «відкриття». 
Лектором створюється проблемна ситуація,яка спонукає сту-
дентів до її вирішення. Для цього новий теоретичний матеріал 
подають у формі  проблемного завдання, в умовах якого 
окреслюються суперечності, що вимагають вирішення. 

Пояснення словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, 
наочних посібників, слів, термінів тощо. 

Практичні методи 

Практична робота Спрямована на використання набутих знань для розв’язання 
практичних задач 

Метод проекту 
метод пошуку, така організація навчання, за якого студенти 
набувають знань у процесі планування та виконання практичних 
завдань, проектів, що дає змогу тісно поєднувати теорію з прак-
тикою. 



Інші методи 

Метод пізнавальних 
ігор 

За допомогою пізнавальної гри на практичних заняттях моде-
люють життєві ситуації, що викликають інтерес до предмету, що 
вивчається. 

Методи контролю у 
навчанні 

Забезпечують перевірку рівня засвоєння знань, сформованості 
вмінь і навичок. З цією метою використовуються методи усного, 
та тестового контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль з дисципліни здійснюється за такими формами: 

1. Проведення 2-х модульних робіт відповідно семестрового плану дис-

ципліни; 

2. Оцінка самостійної роботи студентів, передбаченої планом; 

3. Захист курсової роботи. 

4. Загальна оцінка відвідуваності занять по закінчені семестру. 

5. Семестровий контроль у формі екзамену. 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКА-
ЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 8.1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

П
от

оч
не

 т
ес

ту
ва

нн
я 

та
 с

ам
ос

ті
й-

на
 р

об
от

а 

Змістовий модуль 1 Т1 5 
Т2 5 
Т3 5 
Т4 5 

МКР1 20 
Змістовий модуль 1 Т5 5 

Т6 5 
Т7 5 
Т8 5 

МКР2 20 
Індивідуальне за-

вдання 
РЕ 10 

Відвідування занять 10 
Загальна сума 100 

 

Загальна кількість балів, яку отримує студент по завершені студенту 
100 балів. 

Загальна кількістю балів розподіляється наступним чином: 
- Модульна контрольна робота 1 – 20 балів 



- Модульна контрольна робота 2 – 20 балів 
- Захист індивідуального завдання -10 білів. 
- Оцінка самостійної роботи студента – 40 білів. 
- Оцінка відвідуваності занять – 10 балів 
За результатами набраної протягом семестру кількості балів студент 

отримує підсумкову оцінку. 
У разі невідповідної навчальної дисципліни або результативної кіль-

кості балів нижче 60 або з метою підвищення рейтингу від підсумкової 
семестрової кількості балів, студент складає диференційований залік. 

 
Таблиця 8.2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та 

ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B Добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D Задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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