
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Проєктний аналіз 
 

Статус дисципліни – вільного вибору здобувача вищої освіти. 

Викладач кафедри смарт-економіки: Шацька З.Я., доцент. 

       Рекомендовано  – другий (магістерський) рівень вищої освіти.  

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити) міжнародна економіка, економічна 

безпека та ризики підприємства, економічна ефективність діяльності підприємства. 
 

1. Анотація курсу: 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, з них: лекції – _24_ год., практичні – 24 год., 

самостійна робота студента – 42 год.; кількість кредитів ЄКТС – 3,0. 

Мета курсу – оволодіння компетентностями формування системного уявлення про 

принципи, методи і засоби прийняття проєктних рішень, що дає можливість раціонально 

використовувати ресурси для задоволення суспільних потреб. 

Результати навчання дисципліни:  

знати: основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в світовій 

практиці для аналізу проєктних рішень; особливості різних функціональних аспектів аналізу, 

підготовки та реалізації проєктів на національному, регіональному, галузевому та місцевому 

рівнях; 

вміти: виконувати фінансово-економічні розрахунки, проводити техніко-економічний 

аналіз; розробляти заходи підвищення ефективності проєкту; виявляти найважливіші 

проблеми, пов'язані з аналізом, підготовкою і реалізацією проєктів на національному, 

регіональному, галузевому та місцевому рівнях; 

володіти навичками: розробки та обґрунтування управлінських рішень з погляду різних 

учасників проєкту; 

здатен продемонструвати: ефективні управлінські рішення у процесі маркетингового 

обґрунтування, аналізу технічної можливості здійснення проєкту, оцінки проєкту з позицій 

екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також фінансової та 

економічної привабливості. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Проєктний аналіз як методологія та навчальна дисципліна. Тема 

2. Концепція та життєвий цикл проєкту. Тема 3. Концепція витрат і вигід у проєктному 

аналізі. Тема 4. Цінність грошей у часі. Тема 5. Проєктний грошовий потік. Тема 6. 

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень. Тема 7. Динамічний аналіз 

беззбитковості проєкту. Тема 8. Оцінювання і прийняття проєктних рішень за умов ризику та 

невизначеності. Тема 9. Маркетинговий та технічний аналіз проєкту. Тема 10. 

Інституціональний, екологічний та соціальний аналіз проєкту. Тема 11. Фінансовий аналіз 

проєкту. Тема 12. Економічний аналіз проєкту.  

Форма підсумкового контролю: залік. 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, вправи, перелік питань, 

комплекти тестових завдань для тематичного та підсумкового контролів.  

Мова навчання: українська. 
 

2. Оцінювання:  

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  

Поточне оцінювання та самостійна робота МК1 МК2 Су-

ма Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 10 10 100 
 



Розподіл балів з дисципліни 

Види оцінювання Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Усього 

Виступ на 

практичному занятті 
2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Презентації  

(есе, вправи) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 56 

Модульний 

контроль 

            20 

Всього з дисципліни  100 
 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, КП, КР /заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Пояснення 

Відмінно/  
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 

Добре/  
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/  
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним 
критеріям) 

Незадовільно/ 
незараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) 

 

3. Політика курсу:  

3.1 Обов’язкове дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2 Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно отримати мінімальну кількість 

балів за кожне виконане практичне завдання і два модульні контролі. 

3.3 В разі несвоєчасного виконання робіт допускається їх доопрацювання в межах часу, до 

проходження модульного контролю з дисципліни. 

3.4 Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 

- допускається з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність тощо) без зниження 

балів за кожне виконане практичне завдання і два модульні контролі; 

- без поважних причин оцінюється на 2 бали нижче за кожне виконане практичне завдання і 

два модульні контролі. 

3.5 При виявленні плагіату виконані практичні завдання здобувачу вищої освіти не 

зараховуються. Він має можливість їх перездачі, але зі зниженням оцінки на 50% від оцінки 

за кожне виконане практичне завдання.  

3.6 Пропущенні практичні заняття та не пройдені модульні контролі здобувачем вищої 

освіти відпрацьовуються в межах семестру, в якому викладається дисципліна. Перенесення 

терміну здачі робіт відбувається згідно п. 3.4 силабусу. 



3.7 Оскарження здобувачем вищої освіти підсумкової оцінки з дисципліни допускається. Її 

перегляд виноситься на розгляд спеціально створеної на кафедрі комісії у складі завідувача 

та 2 викладачів кафедри. 

3.8 Допускається визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті з 

використанням коефіцієнта (0,25) від загальної кількості годин, вказаних у сертифікаті чи в 

іншому документі). 
 

 

 


