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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

формування системи знань з методології аналізу

проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів

для задоволення суспільних та особистих потреб в

умовах обмеженості ресурсів

- вивчення основних понять та методів, які

використовуються під час аналізу проектних рішень;

- − ознайомлення з проблемами, що пов’язані з

реалізацією проектів;

- − оволодіння аналітичними навичками,

інструментарієм, потрібними для проведення

передпроектних заходів;

- − засвоєння методів оцінювання проектів, засобів

залучення ресурсів для реалізації проектів і

механізмів управління ними.



Загальні компетенції
• ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

• ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• ЗК5. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

• ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

• ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

• ЗК12. Здатність працювати автономно. 

Сеціальні компетенції
• СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

• СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

• СК4. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових 

задач. 

• СК6. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

• СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 



Програмні результати навчання
● ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

● ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

● ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

● ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

● ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та 

програмні продукти. 

● ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. 

● ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем. 

● ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові 

рішення. 



ЗМ
ІС

Т 
НА

ВЧ
АЛ

ЬН
ОЇ

 Д
ИС

ЦИ
ПЛ

ІН
И

ро
зк

ри
ва

єт
ьс

я 
в т

ем
ах

:
• Тема 1. Предмет , базові поняття і види проектного 

аналізу 

• Тема 2. Аналіз структури проекту 

• Тема 3. Аналіз організаційних схем управління 

проектами 

• Тема 4. Формування та аналіз розвитку проектної 

команди 

• Тема 5. Аналіз ефективності проекту 

• Тема 6. Мережеве та календарне планування проектів 

• Тема 7. Аналіз ресурсного забезпечення, витрат і 

проектного бюджету 

• Тема 8. Аналіз ризиків проекту 

• Тема 9. Аналіз і управління якістю проектів 

• Тема 10. Аналіз процесу реалізації проекту 

• Тема 11. Програмне забезпечення проектного аналізу
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