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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Нині у світі господарська діяльність реалізується у вигляді проектів. 
Ефективність їх реалізації залежить від обґрунтованості прийнятих технічних і 
управлінських рішень технології, дієвості і ретельності попереднього аналізу. 
Саме тому аналіз проектів є запорукою ефективного їх впровадження у життя. 
Дисципліна "Проектний аналіз" пов'язана з теоретичними і практичними 
проблемами управління проектами, методологією проектного менеджменту, а 
також з фінансовим, інноваційним і інвестиційним менеджментом, 
стратегічним плануванням, маркетингом і управлінням персоналом. 

Мета дисципліни «Проектний аналіз» полягає в отриманні бакалаврами 
економіки підприємства теоретичних і практичних знань з підготовки та 
реалізації проектів, здійснення аналізу проектів, способами та засобами 
залучення ресурсів для реалізації цих проектів. 

Предметом курсу є комплекс понять, концепцій, методології, підходів і 
критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних рішень та 
проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.  

Навчальною програмою дисципліни «Проектний аналіз» передбачено 
вирішення наступних завдань: 

- ознайомитися з основними концепціями, методами і підходами, які 
використовуються в світовій практиці при аналізі проектних рішень, 
понятійним апаратом цього процесу; 

- засвоїти методи оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів 
для їх реалізації та механізмів управління ними. 

У процесі вивчення дисципліни «Проектний аналіз» студенти повинні 
знати: 

- основні теоретичні поняття і визначення курсу;  
- способи і засоби залучення ресурсів для їх реалізації та механізмів 

управління ними; 
- виявляти найважливіші проблеми, пов’язані з реалізацією проектів на 

національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; 
вміти:  
- використовувати сучасні методи і інструменти економічного та техніко-
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економічного аналізу; 
- моделювати економічні процеси; 
- застосовувати управлінські навики, необхідні для здійснення проектного 

аналізу у процесі розробки та реалізації проектів; 
Успішне оволодіння дисципліни «Проектний аналіз» передбачає 

використання знань з інших навчальних дисциплін, зокрема таких як 
економічна теорія, статистика, макроекономіки, мікроекономіки, економіка 
підприємства, маркетинг та ін. 

В процесі вивчення дисципліни «Проектний аналіз» студентом денної 
форми навчання необхідно виконати 4 модульні роботи. 

Студенти заочної форми навчання після опрацювання програмного 
матеріалу повинен виконати контрольну роботу, варіант якої відповідає 
останній цифрі залікової книжки. 

Компетентності, якими оволодівають студенти в ході вивчення 
дисципліни “Проектний аналіз”: 

 - загальні компетентності: здатність до креативного та критичного 
мислення; розуміння основних особливостей сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави; 

- професійні (функціональні) компетентності– визначати та критично 
оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку та застосовувати 
їх для формування нових моделей економічних систем та процесів; здатність 
обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 
господарювання.  

Програмні результати навчання: 
1. Здатність використовувати аналітичний та методичний інструментарій 

для обґрунтування економічних рішень 
2. Демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 

особливостей функціонування економічних систем. 
3. Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними 
агентами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» 
№ Назва змістового модуля і теми 
 
 
1 
2 
3 
4 

Змістовий модуль I. Теоретичні і методологічні засади 
проектного аналізу 
Проектний аналіз як складова управління проектами 
Життєвий цикл проекту 
Аналіз структури і оточення проекту 
Аналіз організаційної структури і учасників проекту 

 
 
5 
6 
7 
8 

Змістовий модуль ІІ. Аналіз у процесі розробки і реалізації 
проекту 
Інструментарій проектного аналізу  
Критерії оцінки ефективності проектних рішень 
Аналіз у процесі матеріально-технічної підготовки проекту 
Аналіз у процесі реалізації проекту  

 
 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Змістовий модуль III. Функціональні аспекти проектного 
аналізу 
Технічний аналіз  
Маркетинговий аналіз 
Фінансовий аналіз 
Економічний аналіз 
Соціальний аналіз та інституційний аналіз 
Екологічний аналіз 

 
15 
16 
 

17 

Змістовий модуль ІV. Аналіз ризиків проекту 
Зміст аналізу у процесі управління проектними ризиками 
Аналіз ризиків фінансування проектів. Методи зниження 
проектних ризиків. 
Аналіз і регулювання проектної діяльності 

Разом годин – 90 
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ЗМІСТ 

дисципліни 

«ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» 

Змістовий модуль I.  Теоретичні і методологічні засади проектного 

аналізу  

Тема 1. Проектний аналіз як складова управління проектами 

Сутність поняття «проект». Визначення мети, ознак та класифікації 

проектів. Характеристика оточення проекту. Основні учасники проекту. 

Поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу проектів на фази й стадії. 

Сутність управління проектом. Проект і проектна діяльність. Проектний 

аналіз як складова управління проектами. Предмет, цілі та завдання вивчення 

курсу. Відмінність проектного аналізу від бізнесу-планування й інвестиційного 

менеджменту. 

Сутність мета та завдання проектного аналізу. Основні складові 

проектного аналізу: концепція проекту; фази та стадії життєвого циклу проекту; 

критерії відбору й оцінки проектів; аспекти проектного аналізу. Принципи 

проектного аналізу: принципи альтернативності, обумовленості, маржинальний 

принцип, принцип порівняння «з проектом» та «без проекту», принцип 

визначення строку початку і завершення проекту, принцип системності, 

орієнтація на стратегію розвитку підприємства (країни, регіону, галузі). 

Література [3, 4, 5, 14, 15] 

 

Тема 2. Життєвий цикл проекту  

Життєвий цикл проекту Поняття життєвого циклу проекту. Поняття та 

фази життєвого циклу проекту: передінвестиційна, інвестиційна, 

експлуатаційна.  

Аналіз концепції проекту. Cуть роботи над концепцією проекту. Етапи 

розробки концепції проекту. Формування інвестиційного задуму (ідеї) проекту. 

Попередній аналіз можливостей реалізації проекту. Основні критерії прийняття 
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ідеї проекту.  

Передінвестиційна фаза проекту. Її сутність та стадії (ідентифікації, 

підготовки проекту, розробки та експертизи, розробки проекту, експертизи 

проекту, детального проектування).  

Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту. Сутність інвестиційної фази 

та її стадії (підготовки і проведення тендерів, інженерно-технічного 

проектування, будівництва, виробничого маркетингу, набору і навчання 

персоналу, здачі в експлуатацію і пуску підприємства). Сутність 

експлуатаційної фази та її стадії (виробничої експлуатації, заміни та оновлення, 

розширення та інновації, заключної оцінки проекту). 

Література [3, 4, 5, 14, 15] 

 

Тема 3. Аналіз структури і оточення проекту.  

Середовище проекту. Внутрішнє середовище проекту (економічні, 

соціальні умови, стиль керівництва проектом, організація проекту, методи та 

засоби комунікації). Аналіз чинників внутрішнього середовища проекту. 

Аналіз оточення проекту. Зовнішні фактори (політичні, економічні, 

соціальні, правові, науково-технічні, культурологічні, природні та екологічні, 

інфраструктурні. Фактори найближчого оточення проекту (сфери фінансів, 

збуту, виробництва, матеріального забезпечення, інфраструктури, керівництво 

підприємства).  

Аналіз інформаційних зв'язків проекту. Зміст аналізу інформаційних 

зв'язків у проектній діяльності. Аналіз технології передавання інформації. 

Аналіз у процесі розробки плану обмеження інформації і системи допущення. 

Аналіз інформаційної бази управління проектами. Аналіз використання 

інформаційної бази та інформаційних технологій прийняття управлінських 

рішень. 

Організаційно-правові основи реалізації проекту. 

Література [5; 13; 17; 23, 27, 28] 
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Тема 4. Аналіз організаційної структури і учасників проекту 

Аналіз організаційних структур управління проектами. Типи 

організаційних структур. Основні принципи формування організаційних 

структур. Функціональна структура управління. Матрична структура 

управління. Проектне управління. 

Учасники проекту. Визначення складу учасників проекту. Принципи 

добору учасників проекту. Аналіз у процесі добору учасників проекту. Оцінка 

потенціалу учасників проекту. Функції учасників проекту: ініціатора, 

замовника, інвестора, керівника, команди проекту, контрактора, 

субконтрактора, проектувальника, генерального підрядника, постачальників, 

ліцензорів, органів влади, власника земельної ділянки, виробника кінцевої 

продукції проекту, споживачів кінцевої продукції. 

Аналіз взаємодії учасників проекту. Аналіз функцій і обов'язків учасників 

проекту. Вибір стратегії управління відносинами учасників проекту. Аналіз 

планування взаємодій зацікавлених сторін проекту. Управління зацікавленими 

сторонами. 

Література [5; 13; 15; 17; 29] 

 

Змістовий модуль ІІ. Аналіз у процесі розробки і реалізації проекту 

Тема 5. Інструментарій проектного аналізу  

Визначення цінності проекту. Витрати і вигоди у проектному аналізі, їх 

зміст й оцінка. Методика розрахунку додаткових вигід і затрат. Модель оцінки 

додаткових вигід та витрат. Поняття явних і неявних вигід і витрат. Сутність та 

методика оцінки неявних вигід і витрат передбачає. Застосовувані прийоми: 

визначення цін товарів і послуг споріднених ринків; непряма оцінка 

гіпотетичного ринку; максимальна-мінімальна величина.   

Альтернативна вартість як ключова концепція проектного аналізу. 

Сутність альтернативної вартості. Обчислення граничних витрат як 

альтернативної вартості продукції проекту. 

Аналіз інвестиційних можливостей. Етапи аналізу інвестиційних мо-



9 

жливостей. 

Життєздатність проекту. Етапи аналізу й оцінки життєздатності проекту. 

Попереднє інвестиційне рішення. 

Суть аналізу концепції інвестування і фінансування проекту. Аналіз 

концепції фінансування проекту. Попередній аналіз можливостей реалізації 

проекту. Основні критерії прийняття ідеї фінансування проекту. 

Основні завдання аналізу фінансування проекту. Аналіз альтернатив 

фінансування та ефекту податкової економії. Попереднє вивчення жит-

тєздатності проекту; аналіз організації фінансування; аналіз виконання плану і 

умов фінансування. 

Сутність та види грошового потоку. Здійснення аналізу проекту на основі 

дослідження грошового потоку за проектом. Урахування інфляції в проектному 

аналізі. Прийняття проектних рішень за різними сценаріями. Теперішня і 

майбутня вартість. Дисконтування і компаундування. Поняття простого і 

складного проценту. Фактори, які впливають на вартість грошей: дохідність 

інвестицій, величина і темп інфляції, ризик, пов’язаний з інвестиціями. Види 

інвестицій і відповідний розмір процентної ставки.  

Література [13; 16; 17; 21; 29] 
 

Тема 6. Критерії оцінки ефективності проектних рішень 

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Критерії проектних 

рішень. Вибір моменту часу для дисконтування потоків грошових коштів. 

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Система аналітичних 

показників для визначення прийнятності інвестицій.  

Проведення аналізу беззбитковості у рамках проектного аналізу. Змінні, 

постійні і загальні витрати. Графік залежності витрат від обсягу виробництва.  

Поняття точки беззбитковості. Визначення різних видів точки 

беззбитковості проекту. Графічне зображення залежності між грошовими 

потоками й обсягом продажу. Визначення обсягу продажу, необхідного для 

досягнення заданого грошового потоку. Використання даного підходу для 
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визначення бухгалтерської, готівкової і фінансової точок беззбитковості.  

Використання фінансового левериджу для прийняття проектних рішень. 

Сутність, значення та особливості використання операційного левериджу у 

проектному аналізі. Вплив його зміни на зміну операційного грошового потоку 

і чистої теперішньої вартості.  

Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Показник чистої 

теперішньої вартості, його сутність, методика визначення, переваги. Коефіцієнт 

вигоди-затрати, його сутність та найбільш прийнятні умови застосування. 

Внутрішня норма дохідності (сутність, методика визначення, переваги і 

недоліки застосування). Залежність величини чистої приведеної вартості від 

значення ставки дисконту. Показник строку окупності інвестицій. Критерій 

еквівалентного ануїтету. Ефективність витрат. Рентабельність інвестицій.  

Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.  

Література [13; 16; 17; 21; 29] 

 

Тема 7. Аналіз у процесі матеріально-технічної підготовки проекту 

Аналіз процесу розробки проектно-кошторисної документації. Аналіз при 

виборі проектної фірми. Підходи до вибору замовником проектних фірм. 

Аналіз процесу розробки проектно-кошторисної документації. Аналіз тендерної 

документації на розробку проектної документації. Експертиза проектів і 

кошторисів. Експертиза при затвердженні проектів 

Етапи матеріально-технічної підготовки проекту. Вибір постачальників. 

Технологія проведення тендерів на закупівлю ресурсів. Організація конкурсу 

постачальників. Розміщення замовлень. Контроль за постачаннями. Функції 

проект-менеджера з управління матеріально-технічною підготовкою проекту. 

Аналіз ресурсного забезпечення проекту. Аналіз потреб у ресурсах; аналіз 

плану укладення і реалізації контрактів на постачання ресурсів; аналіз 

постачання технологічного устаткування і матеріалів; аналіз організаційно-

технологічних заходів щодо реалізації проекту; план контролю за процесом 

виконання робіт. 



11 

Література [1, 2, 4, 12, 15, 19, 23, 25] 

 

Тема 8. Аналіз у процесі реалізації проекту 

Аналіз плану реалізації проекту. Основна мета аналізу планування 

проектної діяльності. Аналіз плану на доінвестиційній стадії проекту. Аналіз 

плану на стадії розробки проектно-технологічної документації. Аналіз плану на 

стадії матеріалізації проекту. Аналіз плану на стратегічному рівні. Аналіз плану 

на тактичному рівні — аналіз поточних і оперативних планів. Аналіз планів за 

організаціями-учасниками і виконавцями; аналіз планів за видами робіт. 

Використання сітьових і календарних графіків при аналізі плану реалізації 

проекту. Аналіз параметрів календарних і сітьових графіків. Аналіз резерву 

часу. Аналіз критичних робіт. Перерозподіл ресурсів. 

Аналіз процесу реалізації проекту. Оцінка реалізації проекту. Інтегральна, 

ресурсна, економічна і фінансова оцінка надійності проекту. Економічна і 

фінансова оцінка процесу реалізації проекту. Технологія оцінювання реалізації 

проекту. 

Література [1, 2, 4, 12, 15, 19, 23, 25] 

 

Змістовий модуль III. Функціональні аспекти проектного аналізу 

Тема 9. Технічний аналіз  

Мета, завдання й етапи технічного аналізу, його місце у підготовці 

інвестиційного проекту. Визначення місцезнаходження проекту та 

обґрунтування його масштабу. Проблема вибору оптимального місця 

розташування проекту та основні критерії його визначення. Поняття масштабу 

проекту. Фактори, які враховуються при його визначенні: місткість ринку збуту 

продукції, екологічні бар’єри, здатність організації реалізовувати великі 

проекти, технологічні ризики, сума інвестицій. Період нарощування 

виробництва.  

Вибір технології виробництва, устаткування й технологічної 

інфраструктури. Основні фактори, що впливають на вибір технології. Способи 
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отримання технології. Аналіз альтернативних технологій. Головні принципи 

визначення потреби в устаткуванні. Технологічна інфраструктура проекту.  

Матеріально-технічне постачання ресурсів проекту. 

Література [1, 3, 7, 9, 15, 29] 

 

Тема 10. Маркетинговий аналіз  

Актуальність проведення маркетингового аналізу проекту. Мета, завдання, 

етапи, методи та основні види маркетингового аналізу. Система маркетингової 

інформації.  

Аналіз попиту та стратегії його розвитку. Способи підвищення попиту на 

продукцію компанії та визначення відповідної стратегії розвитку. 

Прогнозування обсягів збуту продукції проекту.  

Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Аналіз якісних та 

кількісних характеристик ринку. Кількісні характеристики ринку: місткість, 

фаза життєвого циклу, темпи зростання, насиченість, стабільність попиту. 

Якісні характеристики ринку: структура потреб споживачів; мотиви і процес 

здійснення покупки,інтенсивність конкуренції на ньому. Аналіз бізнес-

оточення проекту (споживачів, конкурентів, постачальників).  

Мета маркетингового дослідження середовища. Етапи маркетингових 

досліджень: аналіз макросередовища проекту, аналіз кон’юнктури товарного 

ринку, аналіз бізнес-оточення проекту. Кон’юнктура ринку: сутність та основні 

методичні принципи її вивчення та прогнозування. 

Розроблення концепції маркетингу: оцінка взаємозв’язків між типами 

проектних продуктів та групами споживачів; розробка стратегії маркетингу 

проекту; маркетингова організація проекту; розробка системи (комплексу) 

маркетингу; підготовка плану маркетингу. 

Література [3, 4, 5, 14, 15] 

 

Тема 11. Фінансовий аналіз  

Мета і завдання фінансового аналізу. Умови позитивної оцінки проекту. 
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Етапи проведення фінансового аналізу проекту.  

Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. 

Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу 

проектів. Зміст основних фінансових документів за проектом. Джерела 

фінансування й розрахунок бюджету проекту. Оптимізація структури капіталу 

для реалізації проекту. 

Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту. Основи 

методології фінансового аналізу. Інформація про майбутні грошові потоки. 

Прогнозування величини прибутку та грошового потоку. Фактори, що 

впливають на їх величину: метод нарахування амортизації та величина 

податкової економії; ліквідаційна вартість; потреба в оборотному капіталі та 

його облік; використання номінальних і постійних цін.  

Фінансування проекту. Сутність і завдання фінансування проектів. 

Основні принципи фінансування. Джерела формування (власні, залучені, 

позикові). Головні критерії раціоналізації співвідношення внутрішніх і 

зовнішніх джерел фінансування. Ціна капіталу. Середньозважена вартість 

капіталу. Принцип раціоналізації формування інвестиційних ресурсів проекту. 

Узгодження в часі припливу коштів та їх відтоку. Негативні ситуації, які 

можуть виникнути при неякісному плануванні. 

Вплив результатів фінансового аналізу на проектне рішення учасників 

проекту.  Етапи стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства. 

Література [3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 26, 27] 

 

Тема 12. Економічний аналіз  

Мета та завдання економічного аналізу. Відмінність фінансового та 

економічного підходів до оцінки проекту. Визначення економічної цінності 

проекту.  Оцінка економічної привабливості проекту. Матриця позиціювання 

проектів за критеріями економічної привабливості й ефективності. 

Визначення економічної вартості проекту. Формування фінансової й 

економічної паритетної ціни експорту та імпорту. Оцінка впливу проекту на 



14 

економіку країни. Типи побічних ефектів і їх наслідки. Мета виміру 

економічної ефективності проекту. Використання концепцій проектного аналізу 

при визначенні економічної ефективності проекту. Причини та наслідки 

викривлення ринкових цін. Трансфертні платежі. 

Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту. Етапи оцінки 

економічної привабливості проекту.  

Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. Сутність 

тіньових цін.  

Використання паритетної ціни для визначення еквівалента світової ціни 

експортних та імпортних товарів. Паритетні ціни імпорту та експорту. 

Алгоритми їх розрахунку для проектів. Товари зовнішньоторговельного 

обороту.   

Оцінка впливу проекту на економіку країни. Позитивні та негативні 

наслідки проектів.  Типи побічних ефектів та їх наслідки. Оцінка проекту з 

погляду відповідності його результатів стратегії розвитку та економічним цілям 

країни. Проекти, зорієнтовані на зниження ринкових цін.  

Література [3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 26, 27] 
 

Тема 13. Соціальний аналіз та інституційний аналіз 

Мета і завдання соціального аналізу. Основні компоненти соціального 

аналізу. Проблеми соціального аналізу.  

Зміст робіт із соціального аналізу. Зміст робіт аналітиків-соціологів на 

кожній стадії життєвого циклу проекту.  

Соціальне середовище проекту та його оцінка. Дослідження соціального 

середовища. Характеристика населення як ключовий момент визначення 

соціального середовища проекту. Групи людей, що складають населення. Їх 

сегментування за етнічно-демографічними характеристиками, соціально-

культурним рівнем; соціальноорганізаційною структурою. Оцінка соціальної 

структури населення. Прихильність населення до учасників проекту. 

Формування потенційного майбутнього попиту. Залучення бенефіціарів.  
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Мета, завдання та методи інституційного аналізу. 

Література [3, 4, 5, 14, 15] 

 

Тема 14. Екологічний аналіз 

Мета, предмет, зміст роботи з екологічного аналізу проекту на усіх етапах 

його життєвого циклу: від впровадження проектних рішень до утилізації. 

Нормативна база проведення екологічного аналізу проекту.  

Категорії проектів залежно від ступеня негативного впливу на навколишнє 

середовище. Типи впливу проекту на навколишнє середовище. Екологічні 

критерії вибору проекту. Концепція екоефективності проекту. 

Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на 

навколишнє середовище. Методи вартісної оцінки наслідків проекту на стадії 

формування проекту. Оцінка впливу виробництва на навколишнє середовище. 

Методи оцінки екологічних наслідків проектів: ринкової ціни виробництва 

товарів та послуг; безпосередніх витрат, пов’язаних з реалізацією проекту.  

Література [5; 13; 16; 17; 27] 

 

Змістовий модуль ІV. Аналіз ризиків проекту 

Тема 15. Зміст аналізу у процесі управління проектними ризиками 

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. 

Необхідність дослідження проектних ризиків. Сутність невизначеності й 

ризику, їх відмінності та особливості аналізу. Причини виникнення та наслідки 

проектних ризиків. Види ризиків, що виникають на різних стадіях життєвого 

циклу проекту, їх причини та наслідки.  

Аналіз інформації про небезпеки. Прогнозування і моніторинг ризиків. 

Співвідношення між мірою ризику і прибутком. Розробка планів і програм 

превентивних заходів і ситуаційного плану. Організаційно-технічні заходи в 

рамках програм запобігання і контролювання ризиків. Оцінка міри 

несистематичного ризику. 

Мета аналізу ризику. Види аналізу ризику: якісний та кількісний. Методи 
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аналізу ризиків проекту. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних 

проектів. Аналіз чутливості. Перевірка усталеності. Виявлення точки 

беззбитковості. Метод статистичного аналізу. Формалізований опис непевності. 

Методи аналізу ризику: експертного аналізу, дерева рішень, аналізу чутливості, 

аналіз сценаріїв розвитку, метод аналогій. Метод імітаційного моделювання 

(Монте-Карло). Коригування параметрів проекту. 

Література [3, 7, 9, 16, 23, 25; 27] 

 

Тема 16. Аналіз ризиків фінансування проектів. Методи зниження 

проектних ризиків. 

Прогнозування ризиків фінансування проектів. Аналіз і прогнозування 

політико-економічної ситуації. Прогнозування фінансового стану замовника, 

підрядника, постачальника й інвестора, оцінка їх фінансової усталеності. 

Інформаційна база для оцінки фінансової усталеності замовника, підрядника, 

постачальника й інвестора. 

Аналіз ризиків фінансування проектів. Аналіз ризиків замовника 

(власника) проекту. Аналіз методів та інструментів захисту власника проекту 

від ризиків. Аналіз ризиків інвестора. Аналіз методів та інструментів захисту 

інвестора від ризиків.  

Аналіз ризиків на інвестиційній фазі проектного циклу. Аналіз юридичних 

гарантій. Аналіз зобов'язань сторін з виконання контрактів. Аналіз санкцій за 

порушення зобов'язань. Принципи справедливого (збалансованого) розподілу 

ризиків. 

Методи зниження ризику. Розподіл ризику між учасниками проекту; 

Резервування коштів на покриття непередбачених витрат. Зниження ризиків у 

плані фінансування. Страхування ризику. Причини виникнення, ознаки та 

наслідки функціональних ризиків проектів. 

Аналіз ризиків проектної діяльності. Сутність аналізу будівельно-

управлінських контрактів. Особливості підрядних контрактів. Аналіз 

контрактів на умовах "під ключ". Аналіз політичних ризиків. 
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Література [10; 17; 20; 22; 23; 25] 

 

Тема 17. Аналіз і регулювання проектної діяльності 

Цілі аналізу і контролю проектної діяльності. Аналіз рівня відхилень. 

Оцінка проектної діяльності. Здійснення контролю за реалізацією проекту. 

Джерела інформації для здійснення контролю. Оцінка стану робіт і 

прогнозування змін проекту. Прогнозування діяльності і виявлення тенденції. 

Регулювання процесу реалізації проекту. 

Управління змінами проекту. Зміст управління змінами проекту. Види змін 

проекту. Оцінка наслідків внесених змін. 

Зміст аналізу на стадії завершення проекту. Перевірка фінансової звітності. 

Аналіз невиконаних зобов'язань і остаточних розрахунків. 

Література [10; 17; 20; 22; 31; 33; 44] 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Мета контрольної роботи – закріпити й поглибити теоретичні знання, 

здобуті в процесі вивчення дисципліни «Проектний аналіз», сформувати вміння 

самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими 

актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних 

досліджень в організаціях. 

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 

свого прізвища (див. таблицю).  У кожному варіанті завдання пропонується 

план, в який можна вносити зміни відповідно до вибраної інформації і 

специфіки роботи. 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи 
А, Б, В, 
Г, Д, Е, 
 Є, Ж, 3, 

1 
2 
3 
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 І, Й, К, 
Л, М, Н, 
 О, П, Р,  
С, Т,  У, 
 Ф, X, Ц, 
 Ч, Ш, Щ 

Ю, Я 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 
Структура контрольної роботи така: титульний лист, зміст, відповіді на 

питання, список використаної літератури. 

Вступ та висновки повинні відображати власне ставлення студента до 

матеріалу, який вивчається. Далі наводиться список літератури, який має 

містити не менше 10 джерел. При потребі оформлюються додатки. 

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти сторінок тексту 

на листах формату А4 (комп’ютерний набір – 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт 

Times New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані.  

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1.  

1. Поняття життєвого циклу проекту. Підходи до поділу проектів на фази й 

стадії. 

2. Мета, завдання й етапи технічного аналізу. 

3. Задача. Підприємство планує запровадити нову пакувальну техніку 

вартістю 100000 гривень. Вартість її установлення 3000 гривень. Крім того, 

установлення цієї машини потребує спеціального інвентаря вартістю 500 

гривень, який може бути проданим у кінці строку експлуатації устаткування (6 

років) за 200 гривень. Експлуатаційні витрати становлять 400000 гривень на 

рік протягом життєвого циклу проекту, економія від її використання — 20000 

гривень щорічно. Залишкова вартість машини через 6 років дорівнює 0, рівень 

податку на прибуток 25 %. Оцінити ефективність даного проекту шляхом 

розрахунку показників чистого приведеного доходу та індексу дохідності 

проекту при вартості капіталу 10 % річних. Визначити, при якій вартості 
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капіталу проект стає неефективним. 

 

Варіант 2.  

1. Здійснення аналізу проекту на основі дослідження грошового потоку за 

проектом. 

2. Методологічні підходи та інструментарій проведення екологічного 

аналізу проектів. 

3. Задача.  Організація  планує закупити нове обладнання вартістю 16000 

гривень. Вивчення персоналу стане підприємству у 2000 гривень, 

експлуатаційні витрати на устаткування становлять 7000 гривень щорічно, при 

цьому господарський суб'єкт одержує економію від запровадження обладнання, 

яка оцінюється у 7000 гривень кожного року життєвого циклу проекту. Строк 

експлуатації машини за планом проект-менеджера — 5 років, після цього, за 

оцінками фахівців, її можна продати за 3000 гривень (амортизацію та 

оподаткування у розрахунок не брати). Оцінити ефективність поданого проекту 

при вартості капіталу 18 % річних. 

 

Варіант 3.  

1. Урахування інфляції в проектному аналізі. Показник чистої теперішньої 

вартості, його сутність, методика визначення. 

2. Особливості визначення вигід і витрат у проектному аналізі. Врахування 

неявних витрат. 

3. Задача. Визначити загальні витрати на трудові ресурси за новим 

проектом А. Проект А у порівнянні з діючим проектом Б передбачає: 

1) обсяг випуску продукції дорівнює аналогічному показнику за проектом 

Б; . 

2) кількість машин та обладнання на рівні проекту В; 

3) використання нової технології, що приведе до зменшення нормо-годин 

на 10000 грн випуску продукції з 408 до 400, в наслідок чого зменшиться 

трудомісткість продукції;  
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4) використання нового обладнання (60 шт.) та модернізованого (40 шт.), 

продуктивність якого вище ніж продуктивність обладнання проекту Б 

відповідно на 25 % та 15 %; 

5) середньомісячна заробітна плата складає 400 грн. Загальна 

характеристика проекту Б: 

обсяг випуску продукції у рік — 130 тис. грн; -чисельність працівників — 

1200 чол., з них 80 % робітників; 

річний фонд робочого часу на 1 працівника складає 2250 годин; 

кількість обладнання, що використовується для виробництва продукції, 

200 шт. 

  

Варіант 4. 

1. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінювання. 

2. Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового 

аналізу проектів. 

3. Задача. Розробити виробничу програму фабрики з виробництва чобіт та 

порівняти її з результатами аналізу ринку даного товару. 

Проектна кількість верстатів, що будуть введені на початку року, 50 шт. З 

1 червня планується ввести в дію ще 10 верстатів. Кількість робочих днів у рік 

— 258, плановий відсоток простоїв — 6 %, продуктивність одного верстата — 

10 чобіт на годину годину, середня вартість 1 пари чобіт — 1200 грн. 

Обсяг попиту на чоботи характеризується наступними показниками за ряд 

років: 

1-й рік — 20000 млн грн. 

2-й рік — 18000 млн грн. 

3-й рік — 20000 млн грн. 

4-й рік — 25000 млн грн. 

5-й рік — 28000 млн грн. 

 

Варіант 5. 
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1. Методи аналізу й оцінювання ризиків інвестиційних проектів. 

2. Основні технології оцінки виконання проекту. 

3. Задача. Кондитерський цех планує замінити діюче обладнання, яке має 

можливість продати за 10000 грн, на нове, вартістю 300 тис. грн. Реалізація 

даного проекту приведе до підвищення обсягів реалізації на 200 тис. грн 

протягом 4-х років при відповідному підвищенні витрат на 80 тис. грн щорічно. 

Крім того, планується підвищення витрат на 10 % у рік протягом життєвого 

циклу проекту. Визначити індекс доходності проекту при реальній ставці 

доходу 10 % та очікуємому рівні інфляції 15 % у рік. Розрахунки зробити з 

урахуванням податків. 

 

Варіант 6. 

1. Мета технічного аналізу та його місце у підготовці інвестиційного 

проекту. 

2. Зміст робіт аналітиків-соціологів із соціального аналізу на кожній стадії 

життєвого циклу проекту. 

3. Задача. Оцінити проект освоєння технологічної лінії переробки 

сонящника та випуску олії. Первинні інвестиції складають 500 тис. грн., період 

життя проекту 4 роки. Проект передбачає випуск нової продукції в обсязі 5 

тисяч л за ціною 30 грн/л. Витрати на оплату праці на одиницю продукції 

становлять 10 грн., а на матеріали — 12 грн.; вартість капіталу — 20 % річних. 

Зробити аналіз чутливості проекту на зміну наступних чинників: 

а) підвищення ставки дисконту на 2.0 %; 

б) зниження обсягу продажу на 12 %; 

в) зниження ціни одиниці продукції на 9 %; 

г) підвищення витрат на працю на 5 %; 

д) підвищення витрат на матеріали на 15 %;  

є) зменшення періоду життя на 10 %. 

 

Варіант 7. 
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1. Мета, завдання, методи та основні види маркетингового аналізу. Його 

місце у підготовці інвестиційного проекту. 

2. Особливості і переваги графічного уявлення результатів контролю 

проектів. 

3. Задача. Проекти А і Б мають однакові затрати і однакові грошові 

потоки. Загальні грошові надходження від проекту А (недисконтовані) 

становлять 600 грн., загальні грошові надходження для Б — 460 грн. IRR для 

проекту А — 20%, для проекту Б — 22%. Визначте NPV проектів А та Б? 

Визначте ставку дохідності, за якої проекти будуть рівноцінними. 

 

Варіант 8. 

1. Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового 

аналізу проектів. 

2. Методи оцінки інвестиційних проектів. Аналіз проектів різної 

тривалості. 

3. Задача. Грошові потоки від проекту подані у таблиці. Обчисліть 

показники ефективності інвестиційного проекту (NPV, IRR, B/C, PB) та 

проаналізуйте отримані результати, якщо необхідна ставка доходу дорівнює 

10%. Чи зміниться ваше рішення щодо можливості реалізації проекту, якщо 

ставка дисконту зросте до 15%? Як графічно виглядатиме фінансовий профіль 

проекту, покажіть максимальний грошовий відтік і період повернення 

грошових коштів. 

Рік Грошовий потік, грн. 
0 - 4500 
1 250 
2 370 
3 450 
4 680 

5-10 800 
 

 

Варіант 9. 



23 

1. Мета і завдання економічного аналізу. Оцінка економічної 

привабливості проекту. 

2. Основні учасники проекту та їх обов' язки. 

3. Задача. Існує проект створення малого підприємства для виробництва 

велосипедів. Для цього треба придбати обладнання на суму 180 млн. грн. та 

інвестувати в обігові кошти 50 млн. грн. Термін експлуатації обладнання — 3 

роки. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на четвертий 

рік устаткування можна буде продати за 100 тис. грн. Велосипедів 

випускатиметься в обсязі: перший рік — 200 тис. од.; другий рік — 350 тис. од.; 

третій рік — 400 тис. од. Реалізувати продукцію можна за ціною 2500 грн. (у 

цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару 

плануються на рівні 1800 грн. без амортизаційних відрахувань. Ставка податку 

на прибуток 25%. Розрахуйте грошовий потік за проектом, якщо альтернативна 

вартість капіталу 10%. 

 

Варіант 10. 

1. Елементи фази матеріально-технічного забезпечення проекту. 

2. Інструменти страхування проектних ризиків. 

3. Задача. Компанія розглядає можливість заміни старого обладнання на 

нове, більш продуктивне. Капітальні витрати на придбання нового обладнання - 

500 тис. грн. Враховуючи, що устаткування буде списано за 5 років, компанія 

одержить податкову знижку у розмірі 10 % від інвестицій. Старе обладнання, 

яке було куплено 7 років тому за ціною, еквівалентною 360 тис. грн., має термін 

служби 10 років і може бути продано зараз за 160 тис. грн. Використовуючи 

нове обладнання, підприємство має намір вийти на щорічний обсяг продажу 

400 тис. грн. (за цінами року зміни обладнання) з обсягом валових щорічних 

витрат 260 тис. грн. Оцініть доцільність проекту, якщо очікуваний рівень 

інфляції 20%, а реальна ставка дисконту 6%. Ставка оподаткування прибутку 

компанії 25%. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні цілі і завдання контролю за процесом реалізації проектів. 

2. Основні технології оцінки виконання проекту. 

3. Основні методи контролю календарних графіків. 

4. Особливості і переваги графічного уявлення результатів контролю проектів. 

5. Сутність актуалізації календарного плану. 

6. Сутність регулювання процесу реалізації проекту. 

7. Чинники, які необхідно враховувати при управлінні змінами. 

8. Зазначте основні етапи управління змінами. 

9. Склад і порядок розробки зміни документації. 

10.Елементи фази матеріально-технічного забезпечення проекту. 

11.Сутність управління проектами. 

12.Основні фази життєвого циклу проекту. 

13.Заходи основної діяльності за проектом. 

14.Структура життєвого циклу проекту. Основні етапи структуризації проекту. 

15.Основні учасники проекту та їх обов' язки. 

16.Основні критерії оцінки прийняття проекту. 

17. Основні елементи концепції проекту. Причини відхилення ідеї проекту. 

18. Методи оцінки інвестиційних проектів. 

19. Зміст завдань при аналізі альтернативних проектів. 

20. Аналіз проектів різної тривалості. 

21. Зміст завдань аналізу інвестиційних проектів в умовах інфляції. 

22. Зміст завдань при аналізі проектів в умовах ризику. 

23. Зміст завдань при аналізі управління реалізацією інвестиційного проекту. 

24. Показники визначення ефективності інвестицій у проект. 

25. Аналіз стратегії фінансування інвестиційного проекту. 

26. Зміст завдань системного аналізу при управлінні проектами. 

27. Аналіз під час структуризації проекту. 

28. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища проекту. 

29. Аналіз функціональних обов'язків проект-менеджера 
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30. Аналіз на стадії розробки концепції проекту. 

31. Сутність проектного аналізу та етапи його здійснення. 

32. Структура проектного аналізу та етапи його здійснення. 

33. Оцінка ефективності проектів і показники ефективності проектів. 

34. Оцінка комерційної ефективності проектів. 

35. Зміст завдань у процесі управління ризиками проекту. 

36. Оцінка ризиків на стадії розробки проекту. 

37. Аналіз і оцінка внутрішніх і зовнішніх ризиків проекту. 

38. Зміст завдань аналізу при страхуванні проектних ризиків. 

39. Зміст завдань аналізу при управлінні ризиками реалізації проекту. 

40. Зміст завдань аналізу при плануванні проекту. 

41. Аналіз при розробці проектно-кошторисної документації. 

42. Аналіз матеріально-технічного забезпечення проекту. 

43. Аналіз структур і організаційних форм управління проектами Мета і 

призначення контролю за реалізацією проекту. 

44. Аналіз зворотних зв' язків при управлінні проектом. 

45. Аналіз системи управління якістю проекту. 

46. Аналіз інформаційної бази при розробці і реалізації проекту. 

47. Поняття життєвого циклу проекту. Передінвестиційна фаза проекту.  

48. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту.  

49. Визначення цінності проекту. Поняття явних і неявних вигід і затрат.  

50. Альтернативна вартість проекту.  

51. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей. Фактори, які впливають на 

вартість грошей.  

52.  Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. 

53.  Урахування інфляції в проектному аналізі.  

54. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв.  

55. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки.  

56. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту. Особливості визначення 

різних видів точки беззбитковості проекту 
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57. Використання операційного левериджу для прийняття проектних рішень.  

58. Класифікація проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки 

проектних ризиків.  

59. Методи аналізу й оцінки ризиків проектів. 

60. Методи зниження ризику і непевності проекту. 

61. Методи зниження ризику. Інструменти страхування проектних ризиків. 

62. Інструменти управління ризиками підрядників. 

63. Основні типи інструментів управління проектними ризиками. 

64. Інструменти скасування проектних ризиків. Дія механізму інструментів 

скасування проектних ризиків. 

65. Основні принципи зниження ризиків інвестування. 

66. Інструменти запобігання і контролювання ризиків. 

67. Мета і завдання маркетингового аналізу. Побудова маркетингової концепції. 

68. Аналіз ринкового середовища продукції проекту.  

69. Мета, завдання й етапи технічного аналізу. Вибір технології виробництва та 

устаткування. 

70. Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування його масштабу.  

71. Організація підготовки та здійснення проекту. Визначення складу учасників 

проекту. 

72. Мета і завдання інституційного аналізу.  

73.  Оцінка впливу та внутрішніх факторів на проект.  

74. Мета, зміст роботи з екологічного аналізу проекту.  

75. Мета, зміст роботи з соціального аналізу.  

76. Соціальне середовище проекту та його оцінка.  

77. Мета і завдання фінансового аналізу. Підготовка фінансового обґрунтування 

проекту.  

78. Мета та завдання економічного аналізу проекту.  

79.  Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту.  

80. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. 

81. Організаційно-правові основи реалізації проекту 
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82. Учасники проекту. Кадрове забезпечення проекту.  

83. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми.  

84. Методологічні підходи та інструментарій проведення фінансового аналізу 

проектів.  

85. Зміст основних фінансових документів за проектом.  

86. Фінансування проекту. Джерела фінансування й розрахунок бюджету 

проекту.  

87. Оптимізація структури капіталу для реалізації проекту. 

88. Завдання контролю виконання бюджету під час проектної діяльності. 

Система бюджетного контролю.  

89. Зміст аналізу на стадії завершення проекту. Перевірка фінансової звітності. 

90. Визначення складу, принципи добору учасників проекту. Оцінка потенціалу 

учасників проекту. 
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