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ВСТУП
Анотація
Проект є одноразовою не циклічної діяльністю. Як система діяльності він існує рівно
стільки часу, скільки його потрібно для отримання кінцевого результату. Наразі ж, проектний
підхід все частіше застосовується не лише для вище визначеного. Концепція проекту не
суперечить концепції фірми чи підприємства і цілком сумісна з нею. Більше того, проект часто
стає основною формою діяльності фірми. Сучасне ж тлумачення проекту виходить за
вищевказані межі та в широкому розумінні включає всі види діяльності, починаючи від зміни
іміджу до будівництва й експлуатації атомної електростанції.
Значення курсу визначається тим, що в сучасних умовах для міжнародної економіки
важливе значення відводиться впровадженню різноманітних проектів і заходів, без яких
неможливе оновлення та розширене відтворювання основних виробничих засобів та пов’язане
з цим виробництво конкурентоспроможної продукції, утримання та розширення частки ринку,
економічна привабливість та майбутній розвиток тощо.
Курс спрямований на формування у студентів компетентностей з питань аналізу та
економічного оцінювання проектів в різних сферах людської діяльності, використання
основних методик і показників ефективності, їх всебічного аналізу (у тому числі екологічного,
інституційного, соціального тощо), використання результатів аналізу для обґрунтування
проектних рішень.
Ключові слова: Проект, ефективність, ризик, невизначеність, фактор часу, чистий
приведений дохід, період окупності, бізнес-план, підприємництво, проектний аналіз,
життєвий цикл, альтернативна вартість, маркетинг, витрати.
Abstract
The project is a one-time non-cyclical activity. As a system of activity, it exists for exactly as
long as it takes to get the end result. Currently, the project approach is increasingly used not only for
the above. The concept of the project does not contradict the concept of the company or enterprise
and is fully compatible with it. Moreover, the project often becomes the main form of activity of the
firm. The modern interpretation of the project goes beyond the above limits and in a broad sense
includes all activities, from changing the image to the construction and operation of a nuclear power
plant.
The value of the course is determined by the fact that in modern conditions for the
international economy it is important to implement various projects and activities, without which it
is impossible to update and expand the reproduction of fixed assets and related production of
competitive products, retention and expansion of market share, economic attractiveness and future
development, etc.
The course is aimed at developing students’ competencies in the analysis and economic
evaluation of projects in various fields of human activity, the use of basic methods and performance
indicators, their comprehensive analysis (including environmental, institutional, social, etc.), the use
of analysis to justify project decisions.
Key words: Project, efficiency, risk, uncertainty, time factor, net present value, payback
period, business plan, entrepreneurship, project analysis, life cycle, opportunity cost, marketing,
costs.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників
Кількість кредитів – 6
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Електронний адрес
РПНД на сайті
Університету
Індивідуальне науководослідне завдання
курсова робота
(назва)

Галузь знань,
спеціальність (освітня
програма), освітній рівень
Галузь знань
05 «Соціальні
та поведінкові науки»
(шифр і назва)

Спеціальність
051 «Економіка»
(код та найменування)

Освітня програма
Міжнародна економіка

самостійної роботи:
9-й семестр – 9 год.

5-й
Семестр
9-й
Лекцій
15 год.
Практичні, семінарські

(найменування)

30 год.

Освітній рівень:
другий (магістерський)

Самостійна робота
135 год.
в т.ч. індивідуальні
завдання (ІНДЗ –
курсова робота)
Вид контролю:
екзамен
Форма контролю:
комбінована

Загальна кількість годин –180
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних:
9-й семестр – 3 год.;

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання
Обов’язкова
Рік підготовки:
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна оцінка проектів» є формування
у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей:
– здатність розробляти та управляти проектами;
– здатність планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати їх
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення;
– здатність укладати угоди із зарубіжними та вітчизняними партнерами та
забезпечувати їх реалізацію на підставі існуючих вимог міжнародного та національного
договірного права.
3. Передумови для вивчення дисципліни
Передумовами для вивчення дисципліни є:
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру)

4. Очікувані результати навчання
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких
результатів навчання:
– розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх
реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків,
законодавчих, ресурсних та інших обмежень;
– організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проектів із
врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового
забезпечення.
5. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Методологія економічної оцінки проектів
Тема 1. Базові поняття й основи управління проектами
Класифікація базових понять і типів проектів. Мета, стратегія і результат проекту.
Керовані параметри проекту, оточення, проектний цикл. Структуризація проектів. Функції,
підсистеми та організаційні структури. Учасники проектів, проект-менеджер.
Адміністрування проектів. Ризики проекту. Системний підхід до проектування виробництва й
управління проектами. Мережеві моделі. Аналіз структурного різноманіття складних
проектів. Багатокритеріальна оцінка ефективності проектів при недетермінованих WBS
[1] c. 6-23; [2] c. 11-19; [4] c. 43-74
Тема 2. Бізнес як система взаємодії фінансової, господарської та інвестиційної
діяльності
Сфера прийняття рішень керуючими на підприємстві. Структура бізнесу як системи.
Використання важелів при виконанні інвестиційного проекту. Операційний важіль.
Фінансовий важіль
[2] c. 30-54; [3] c. 56-70
Тема 3. Основні елементи аналізу інвестиційних проектів
Інвестиції. Основні типи інвестицій. Класифікація інвестицій в реальні активи. Роль
інвестицій в збільшенні ринкової вартості підприємства. Грошові надходження. Економічний
термін життя інвестицій (economic life). Ліквідаційна вартість
[1] c. 71-92; [4] c. 7-37, 85-96
Тема 4. Загальні положення підготовки інвестиційних проектів
Інвестиційні проекти (ІП). Визначення і класифікація. Принципи формування і
підготовки інвестиційних проектів. Етапи та стадії підготовки інвестиційної документації.
Пошук інвестиційних можливостей. Попередня підготовка інвестиційного проекту. Остаточна
підготовка проекту і оцінка його техніко-економічної і фінансової прийнятності
[1] c. 29-48; [2] c. 20-22, 30-42; [3] c.10-15, 21-37, 44-50; [4] c. 43-74
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Тема 5. Основні принципи та методи оцінки інвестицій
Основні принципи оцінки ефективності та фінансової реалізованості інвестиційних
проектів. Визначення і види ефективності інвестиційних проектів. Основні принципи оцінки
ефективності інвестиційних проектів. Етапи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Особливості оцінки ефективності на різних стадіях розробки. Схема фінансування. Фінансова
реалізація інвестиційних проектів. Методи оцінки інвестицій. Загальні положення з
економічної оцінки інвестиційних проектів
[1] c. 99-115; [4] c. 85-96, 101-123
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти економічної оцінки проектів
Тема 6. Основні показники ефективності інвестиційних проектів та методи їх оцінки
Класифікація показників ефективності інвестиційного проекту. Показники, що не
припускають використання концепції дисконтування. Прості методи оцінки інвестицій. Чисті
грошові надходження. Індекс прибутковості інвестицій. Максимальний грошовий відтік.
Показники ефективності інвестиційних проектів, що визначаються на підставі використання
концепції дисконтування. Чиста поточна вартість. Індекс прибутковості дисконтованих
інвестицій. Внутрішня норма прибутковості. Термін окупності інвестицій з урахуванням
дисконтування. Максимальний грошовий відтік з урахуванням дисконтування (потреба у
фінансуванні з урахуванням дисконту, ДПФ)
[1] c. 120-292; [4] c. 85-96, 101-123
Тема 7. Облік інфляції при оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Показники, що описують інфляцію. Облік впливу інфляції. Дефлювання. Вплив
інфляції на ефективність проекту в цілому. Облік впливу інфляції на реалізація проекту і
ефективність власного капіталу. Види впливу інфляції. Рекомендації за прогнозом інфляції.
[1] c. 120-292; [2] c. 106-120; [3] c. 177-190; [4] c. 90-96
Тема 8. Деякі особливості обліку фактору часу при оцінці ефективності інвестиційних
проектів
Різні аспекти фактору часу. Облік лагів доходів і витрат
[1] c. 120-121; [2] c. 177-190; [4] c. 85-89
Тема 9. Облік невизначеності і ризику при оцінки ефективності інвестиційних проектів
Укрупнення оцінка стійкості інвестиційного проекту в цілому. Укрупнення оцінка
стійкості проекту з точки зору його учасників. Розрахунок меж беззбитковості. Метод варіації
параметрів. Граничні значення параметрів. Оцінка очікуваного ефекту проекту з урахуванням
кількісних характеристик невизначеності. Ймовірнісна невизначеність. Інтервальна
невизначеність
[3] c. 159-168; [4] c. 232-258
Тема 10. Фінансово-економічна оцінка проекту
Оцінка комерційної ефективності інвестиційного проекту в цілому. Витрати
виробництва і реалізації продукції (послуг). Визначення потреби в оборотних коштах
(оборотному капіталі). Загальні капіталовкладення (інвестиції). Звіт про прибутки і збитки.
Грошові потоки та показники ефективності. Оцінка стійкості проекту. Фінансовий профіль
проекту. Оцінка ефективності участі в проекті для підприємств і акціонерів. Оцінка фінансової
можливості бути реалізованим проекту і розрахунок показників ефективності участі
підприємства в проекті. Оцінка ефективності проекту для акціонерів
[1] c. 87-89; [3] c. 177-190; [4] c. 168-190
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Тематичний план навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
1

Кількість годин
денна форма
у тому числі
Усього
лек пр лаб с.р.
2
3
4
5
6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Методологія економічної оцінки проектів
Тема 1. Базові поняття й основи управління проектами
6
2
Тема 2. Бізнес як система взаємодії фінансової, господарської та
6
1
інвестиційної діяльності
Тема 3. Основні елементи аналізу інвестиційних проектів
6
1
Тема 4. Загальні положення підготовки інвестиційних проектів
6
1
Тема 5. Основні принципи та методи оцінки інвестицій
6
1
Разом за змістовим модулем 1
30
6
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти економічної оцінки проектів
Тема 6. Основні показники ефективності інвестиційних проектів та методи їх
12
2
оцінки
Тема 7. Облік інфляції при оцінки ефективності інвестиційних проектів.
11
1
Тема 8. Деякі особливості обліку фактору часу при оцінці ефективності
11
1
інвестиційних проектів
Тема 9. Облік невизначеності і ризику при оцінки ефективності інвестиційних
12
2
проектів
Тема 10. Фінансово-економічна оцінка проекту
14
3
Разом за змістовим модулем 2
60
9
90
15
Усього годин
90
–
ІНДЗ (курсова робота)
90
–
Усього годин
Разом за курсом
180
15

2

–

2

2

–

3

2
2
2
10

–
–
–
–

3
3
3
14

4

–

6

4

–

6

4

–

6

4

–

6

4
20
30
–
–
30

–
–
–
–
–
–

7
31
45
90
90
135

Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва теми
Тема 1. Базові поняття й основи управління проектами
Тема 2. Бізнес як система взаємодії фінансової, господарської та
інвестиційної діяльності
Тема 3. Основні елементи аналізу інвестиційних проектів
Тема 4. Загальні положення підготовки інвестиційних проектів
Тема 5. Основні принципи та методи оцінки інвестицій
Тема 6. Основні показники ефективності інвестиційних проектів та методи
їх оцінки
Тема 7. Облік інфляції при оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Тема 8. Деякі особливості обліку фактору часу при оцінці ефективності
інвестиційних проектів
Тема 9. Облік невизначеності і ризику при оцінки ефективності
інвестиційних проектів
Тема 10. Фінансово-економічна оцінка проекту
Разом

Кількість годин
денна форма
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
30

Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
– підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 лекцію);
– підготовка до практичних занять (включає виконання розрахунково-аналітичних
завдань, підготовку есе, доповідей, презентацій (обсяг однієї роботи – до 3 аркушів А4) – 1,5
год / 2 год занять;
– підготовка до контрольних заходів – 15 год. на 1 захід.
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Завдання для самостійної роботи
№ з/п

Вид роботи

Кількість годин
Денна форма

Модуль 1
1
2
3
…

Підготовка до лекцій
Підготовка до практичних занять
Підготовка до екзамену
Разом за модулем 1
Модуль 2
Виконання і захист курсової роботи
Разом за модулем 2
Разом

1
…
…

7,5
22,5
15
45
90
90
135

Індивідуальне науково дослідне завдання
Курсова робота виконується відповідно до календарного графіку та методичних
вказівок до виконання курсових робіт. Завдання курсової роботи – розробка бізнес-плану та
його обґрунтування.
Орієнтований зміст курсових робіт
1. Резюме
− Місія
− Стратегія
− Мета
− Послуги
2. Ідея (сутність) пропонованого проекту
− Загальні вихідні дані та умови.
− Опис зразка нового товару.
− Оцінка досвіду підприємницької діяльності.
− Оцінка ринку збуту. сегменти ринку
− Опис споживачів нового товару.
− Оцінка конкурентів.
− Оцінка власних сильних і слабких сторін щодо конкурентів.
3. План маркетингу
− Цілі маркетингу.
− Стратегія маркетингу.

−

Фінансове забезпечення плану маркетингу.
4. План виробництва
− Виробник нового товару.
− Асортимент продукції.
− Наявність і необхідні потужності виробництва.
− Матеріальні фактори виробництва.
− Опис виробничого процесу.
− Канали розподілу продукції.
− Просування: промостратегія, виставки, ярмарки, лобіювання.
− Конкурентоспроможність.
5. Організаційний план
− Організаційно-правова форма власності фірми.
− Організаційна структура фірми. Набір персоналу. Розподіл обов’язків.
− Трудові ресурси фірми. Людський капітал організації.
− Відомості про членів керівного складу.
− Відомості про партнерів.
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− Оренда приміщень.
− Придбання обладнання.
− Опис зовнішнього середовища бізнесу.
6. Діяльність компанії на національному рівні:
− Створення єдиного веб-сайту
− Колективне участь в заходах
− Лобіювання діяльності
− Друк загальної брошури, що представляє компанію і фірми, в нею входять
− Огляд галузевих журналів та інших видань (для підвищення обізнаності про
зміни в промисловості і новітніх технологіях)
− Спільна медіа-кампанія
− Організація семінарів та тренінгів
− Спільні дослідження і розробки
− Отримання сертифікації
− Колективний закупівлі
− Спільна упаковка
7. Фінансовий план
− План доходів і витрат.
− План грошових надходжень і виплат.
− Цінова політика.
− Зведений баланс активів і пасивів фірми.
− Графік досягнення беззбитковості.
− Стратегія фінансування (джерела надходження коштів і їх використання).
− Оцінка ризику та страхування.
8. Ризики і гарантії
− Макроекономічні ризики
− Політичні ризики
− Ринкові ризики
− Галузеві ризики
− Технічні ризики
− Організаційні ризики
− Заходи щодо попередження ризиків
9. Економічна ефективність проекту
10. Додатки
− Діаграми, гістограми, малюнки, таблиці
− Скорочення, глосарій
− Мережеві плани
− Портфоліо
− Розклади
− Технологічні схеми і т.д.
6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:
1. На практичних заняттях – розрахунково-аналітичних завдання, тести, есе, доповідей,
презентацій.
2. За змістові модулі – тести
3. За весь курс – екзамен.
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7. Форми поточного та підсумкового контролю
Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова
оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і оцінки заключного
екзамену. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках
студент може набрати від 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні
оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше).
Питома вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 10 балів. Право здавати
заключний екзамен дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних
оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних
оцінок і оцінки екзамену.
Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами
виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки
здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу)
під час роботи на практичних заняттях та набутих практичних навичок під час виконання
завдань практичних робіт.
Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів,
запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним
законодавством.
Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання
Кількість
балів

4

3,5

3

2,5

2

1,5

Критерії оцінювання
Есе, доповіді, презентації
Тема роботи розкрита. Відповідь правильна, повна, логічна, структурована, містить
критичний аналіз, систематизацію, узагальнення, зв’язок з іншими питаннями курсу,
аргументовані висновки. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не дублюючи
його. Студент правильно відповідає на додаткові питання. Завдання виконано у
встановлений термін.
Тема роботи розкрита. Відповідь правильна, повна, логічна, структурована, містить
критичний аналіз, систематизацію, узагальнення, зв’язок з іншими питаннями курсу,
аргументовані висновки. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді, не дублюючи
його. Студент правильно відповідає на додаткові питання. Завдання виконано з
порушенням встановлених термінів.
Тема роботи в основному розкрита. Відповідь в основному правильна, досить повна,
має певні неточності у викладенні матеріалу, містить аналіз, систематизацію,
узагальнення, висновки. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді. Студент в
основному правильно відповідає на додаткові питання. Завдання виконано у
встановлений термін.
Тема роботи в основному розкрита. Відповідь правильна, досить повна, має певні
неточності у викладенні матеріалу, містить аналіз, систематизацію, узагальнення,
висновки. Презентація доповнює матеріал есе або доповіді. Студент в основному
правильно відповідає на додаткові питання. Завдання виконано з порушенням
встановлених термінів.
Тема роботи частково розкрита. Відповідь в основному правильна, не повна, має певні
неточності у викладенні матеріалу, містить елементи аналізу і узагальнення,
недостатньо обґрунтована, є висновки. Презентація частково дублює матеріал есе або
доповіді. Студент відповідає на додаткові питання частково правильно. Завдання
виконано у встановлений термін.
Тема роботи частково розкрита. Відповідь в основному правильна, не досить повна, має
певні неточності у викладенні матеріалу, містить елементи аналізу і узагальнення,
недостатньо обґрунтована. Презентація частково дублює матеріал есе або доповіді.
Студент відповідає на додаткові питання частково правильно. Завдання виконано з
порушенням встановлених термінів.
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Відповідь частково розкриває тему роботи, не повна, є неточності у викладенні
1
матеріалу. Презентація дублює матеріал есе або доповіді. Студент не дає відповіді на
додаткові питання. Завдання виконано у встановлений термін.
Відповідь частково розкриває тему роботи, не повна, є неточності у викладенні
0,5
матеріалу. Презентація дублює матеріал есе або доповіді. Студент не дає відповіді на
додаткові питання. Завдання виконано з порушенням встановлених термінів.
0
Студент не дає відповіді.
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми – 20 балів (5 робіт по 4 бали)
Кількість
Критерії оцінювання
балів
Розрахунково-аналітичні завдання, презентації
Студент самостійно обирає напрям дослідження, добирає раціональний метод аналізу,
визначає обсяги інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та
групування даних, застосовує необхідні методи аналізу інформації. На основі
проведеного аналізу формулює висновки та визначає перспективи подальших
4
досліджень. Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт
відповідає встановленим вимогам, має логічну впорядковану структуру, містить основні
висновки і результати дослідження. Презентація за результатами аналізу ситуації
висвітлює суть аналізу і висновків, відповідає меті дослідження. Робота виконана у
встановлений термін.
Студент самостійно обирає напрям дослідження, добирає раціональний метод аналізу,
визначає обсяги інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та
групування даних, застосовує необхідні методи аналізу інформації. На основі
проведеного аналізу формулює висновки та визначає перспективи подальших
3,5
досліджень. Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт
відповідає встановленим вимогам, має логічну впорядковану структуру, містить основні
висновки і результати дослідження. Презентація за результатами аналізу ситуації
висвітлює суть аналізу і висновків, відповідає меті дослідження. Робота виконана з
порушенням встановленого терміну.
Студент самостійно обирає напрям дослідження, добирає метод аналізу, визначає обсяги
інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та групування даних,
застосовує необхідні методи аналізу інформації, формулює висновки та визначає
перспективи подальших досліджень. Демонструє розуміння комплексного підходу до
3
аналізу ситуації. В роботі не вирішені деякі суттєві питання дослідження, результати не
досить повно описують об’єкт дослідження. Звіт відповідає встановленим вимогам, має
логічну впорядковану структуру, містить основні висновки і результати. Презентація
висвітлює суть аналізу і висновків, в основному відповідає меті дослідження. Робота
виконана у встановлений термін.
Студент самостійно обирає напрям дослідження, добирає метод аналізу, визначає обсяги
інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та групування даних,
застосовує необхідні методи аналізу інформації, формулює висновки та визначає
перспективи подальших досліджень. Демонструє розуміння комплексного підходу до
2,5
аналізу ситуації. В роботі не вирішені деякі суттєві питання дослідження, результати не
досить повно описують об’єкт дослідження. Звіт відповідає встановленим вимогам, має
логічну впорядковану структуру, містить основні висновки і результати. Презентація
висвітлює суть аналізу і висновків, в основному відповідає меті дослідження. Робота
виконана з порушенням встановленого терміну.
Студент з допомогою викладача обирає напрям дослідження, метод аналізу, визначає
обсяги інформації, проводить статистичне спостереження, зведення та групування
даних, застосовує необхідні методи аналізу інформації. В дослідженні допускаються
помилки щодо обсягів вихідної інформації. В роботі не вирішені деякі суттєві питання
2
дослідження, результати не досить повно описують об’єкт дослідження. На основі
проведеного аналізу студент формулює висновки та визначає перспективи подальших
досліджень. Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт
відповідає встановленим вимогам, має впорядковану структуру, містить основні
висновки і результати дослідження. Презентація за результатами аналізу ситуації
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висвітлює отримані результати, відповідає меті дослідження, не враховує деякі суттєві
питання. Робота виконана з порушенням встановленого терміну.
Студент з допомогою викладача обирає напрям дослідження, проводить статистичне
спостереження, застосовує необхідні методи аналізу інформації. Обсяги інформації
недостатньо повно охоплюють ситуацію, аналіз не повний, висновки частково
1,5
поверхневі. Звіт відповідає встановленим вимогам, містить основні висновки і
результати дослідження, не враховує важливі питання, які не були розглянуті в
дослідженні. Презентація висвітлює отримані результати і відповідні висновків. Робота
виконана з порушенням встановленого терміну.
Студент з допомогою викладача обирає напрям і методи дослідження, проводить аналіз
користуючись простим алгоритмом, аналіз поверховий, не враховує весь спектр
досліджуваної проблеми. Використовує відповідні методи з допомогою викладача.
1
Результати мають поверховий характер, частково розкривають ситуацію. В презентації
відображені загальні висновки дослідження. Робота виконана з порушенням
встановлених термінів.
Студент проводить аналіз за спрощеним алгоритмом, демонструє проблеми з методами
дослідження. Складений звіт містить короткі висновки, які відображають ситуацію в
0,5
загальному. Презентація відсутня. Робота виконана з порушенням встановлених
термінів.
0
Студент не демонструє вміння аналізувати ситуацію.
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 40 балів (10 робіт по 4 бали)

Оцінка результатів виконання курсової роботи
Параметри Кількість
оцінювання
балів

Пояснювальна
записка

40

35

30

20

Критерії оцінювання за бальною шкалою
Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чітко сформульованої
проблеми; адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети та задач
дослідження; визначення ступеню розробленості проблеми дослідження;
наявність посилань на використану літературу та відповідність
оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів предмету
дослідження, грамотне використання методів (процедура, обробка,
інтерпретація результатів); використання методів математичної
статистики; відповідність висновків меті та завданням дослідження.
Робота виконувалась систематично та вчасно подана на перевірку
науковому керівнику у відповідності із планом виконання курсової
роботи.
Зміст роботи відповідає обраній темі; наявність чітко сформульованої
проблеми; адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети та задач
дослідження; визначення ступеню розробленості проблеми дослідження;
наявність посилань на використану літературу та відповідність
оформлення роботи стандарту; адекватність обраних методів предмету
дослідження, грамотне використання методів (процедура, обробка,
інтерпретація результатів); використання методів математичної
статистики; відповідність висновків меті та завданням дослідження.
Робота виконувалась не систематично та подана на перевірку науковому
керівнику з порушенням плану виконання курсової роботи.
Зміст роботи відповідає обраній темі; але має поверхневий аналіз,
матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота
виконувалась не систематично та подана на перевірку науковому
керівнику з порушенням плану виконання курсової роботи.
Робота, оформлена за вимогами, які пред’являються до курсових робіт,
але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно
та необґрунтовано. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо
обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і
рекомендації.
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15

5

Ілюстративна
частина

20

15
10
5

40

Захист роботи

35

30

25

20

15

10
5

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє
знання і розуміння основних положень і лише за допомогою викладача
може виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.
Робота не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не
відповідає вимогам, які пред’являються до курсових робіт. У роботі
немає висновків або вони носять декларативний характер.
Презентація
гарно
організована,
доповідь
супроводжується
ілюстративними матеріалами, матеріали ілюстрації підготовлені
відповідно до вимог що висуваються.
Презентація
гарно
організована,
доповідь
супроводжується
ілюстративними матеріалами, на які не завжди дано посилання у доповіді
або ілюстративні матеріали оформлені з незначними зауваженнями.
Ілюстративні матеріали низької якості, в організації презентації
спостерігається невпевненість.
Ілюстративні матеріали низької якості, в доповіді немає посилань на
ілюстративні матеріали.
Доповідь логічно побудована, студент чітко та стисло викладає основні
результати дослідження, показує глибокі знання з питань теми, оперує
даними дослідження, вносить пропозиції по темі дослідження, під час
доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і докладно
відповідає на поставлені запитання.
Студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати
дослідження, дає правильні відповіді на всі запитання, але не завжди
упевнений в аргументації, чи не завжди коректно її формулює.
Студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати
дослідження, належно обґрунтовує положення роботи, але допускає
неточності у відповідях на запитання.
Студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати
дослідження але допускає суттєві неточності у відповідях на запитання,
не завжди належно обґрунтовує положення роботи.
Студент невпорядковано викладає основні результати дослідження,
намагається дати відповідь на поставлені запитання і робить спроби
аргументувати положення роботи.
Студент невпорядковано викладає основні результати дослідження
робить спроби аргументувати положення роботи, надає неповні,
поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання.
Студент демонструє задовільні знання з теми дослідження, але не може
впевнено й чітко відповісти на додаткові запитань членів комісії, та
належно обґрунтувати положення роботи.
Студент невпорядковано викладає основні результати дослідження, не
спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати свою позицію.

Поточний модульний контроль у форму тестування
Правильних
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
відповідей,%
Бал
15,0
13,5
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 15 балів (15 тестів по 1 балу)
Форма контролю
Максимальна кількість балів
Виконання розрахунково-аналітичних
завдань, підготовка есе, доповідей,
15*4 балів = 60 балів
презентацій
Поточний модульних контроль
2*15 балів – 30 балів
Всього
90
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Підсумковий контроль (екзамен) у формі тестування
Правильних
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
відповідей,%
Бал
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 10 балів (20 тестів по 0,5 бала)
8. Критерії оцінювання результатів навчання
Елемент програми
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

ЗМ 1

Денна форма
Вид роботи
Есе з презентацією

ПМК
Тема 6.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 7.
Тема 8.
ЗМ 2
Тема 8.
Тема 9.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 10.
ПМК
Підсумковий контроль

Тест

Розрахунково-аналітичне завдання з
презентацією

Тест
Екзамен
Сума балів за семестр

Кількість балів
4
4
4
4
4
15
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
15
10
100

Критерії оцінювання за виконання курсової роботи
Пояснювальна записка
Ілюстративна частина
Захист роботи
до 40
до 20
до 40

Сума
100

9. Засоби навчання
– мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо);
– комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі;
– бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації,
наукова література тощо).
10. Рекомендовані джерела інформації
Основна література
1. Басюркіна Н.Й., Горбаченко С.А., Карпов В.А., Шевченко-Перепьолкіна Р.І.
Проектний аналіз : навч. посіб. За редакцією проф. Карпова В.А. К.: Видавничий дім
«Кондор», 2019. 324 c.
2. Бізнес-планування та управління проектами : навчальний посібник / П.Г. Ільчук, Р.В.
Фещур, А.І. Якимів, І.В. Когут, Г.Й. Лучко, Д.І. Скворцов, С.В. Шишковський; за ред. П.Г.
Ільчука. Львів, 2020. 215 с.
3. Варналій З.С., Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Білик Р.Р. Бізнес-планування
підприємницької діяльності : навч. посіб. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с.
4. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів
: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
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Допоміжна література
1. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. К. : ЦУЛ, 2019. 400 с.
2. Буріменко Ю.І., Галан Л.В., Лебедєва І.Ю., Щуровська А.Ю. Управління проектами
: навч. посіб. За ред. Ю. І. Буріменко. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. 208 с.
3. Должанский И.З., Загорная Т.О. Бизнес-план: технология разработки : учеб. пособ.
2-е изд., перераб. и доп. Львів : Новий Світ - 2000, 2019. 366 с.
4. Ільчук П.Г., Фещур Р.В., Якимів А.І. Бізнес-планування та управління проектами :
навч. посіб. За ред. П.Г. Ільчука. Львів : Новий Світ-2000, 2019. 216 с.
5. Кащена Н.Б. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Х. : ХДУХТ, 2018. 244 с.
6. Кудря Я.В. Управління інвестиційними ризиками промислових підприємств :
монографія. Редактор д.е.н., проф. С. О. Іщук. Львів : Інститут регіональних досліджень імені
М.І. Долішнього НАН України, 2019. 174 с.
7. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник.
Пер.-Хм. : вид.: «ФОП Домбровська Я.М.». 2019. 204.с.
8. Курок О. О., Семененко О. Г. Проектний аналіз: навчально-методичний посібник.
Пер.-Хм.: вид.: «ФОП Домбровська Я. М.». 2019. 204.с.
9. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб.
Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
10. Приймак В. М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464 с.
11. Старченко Г.В. Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб. Чернігів :
видавець Брагинець О.В., 2018. 455 с.
12. Управління проектами : навч. посіб. Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П
Малик. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.
13. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз : навч. посіб. К. :
ЦУЛ, 2018. 258 с.
14. Чевганова В.Я., Биба В.В., Скрильник А.С. Проектний аналіз : навч. посіб. К. :
ЦУЛ, 2017. 258 с.
15. Череп А.В., Бугай В.З., Білий Є.Л., Бугай А.В. Аналіз інвестиційних проектів:
практикум для ст-ів ВНЗ. К. : Кондор, 2017. 260 с.
16. Шевченко-Перепелкина Р., Басюркина Н., Горбаченко С. Проектний аналіз : навч.
посіб. К. : Кондор, 2019 р. 324 с.
17. Шевченко-Перепьолкіна Р., Барсюкіна Н., Горбаченко С. Проектний аналіз : навч.
посіб. За редакцією В. Карпова. К.: Кондор, 2019. 324 с.
18. Barrow C., Barrow P., Brown R. The Business Plan Workbook: A Step-By-Step Guide
to Creating and Developing a Successful Business. 9th Edition. Kogan Page, 2018. 407 p.
19. Business Result Pre-Intermediate. Teacher’s book. 2nd edition. Rachel Appleby, Mark
Bartan, David Grant. Oxford University Press, UK, 2017. 97 p.
20. Byrd M.J. Small Business Management: An Entrepreneur’s Guidebook. 8th Ed.
McGraw-Hill, 2017. 494 p.
21. Carlberg C. Business Analysis with Microsoft Excel. 5th edition. Que Publishing, 2018.
576 p.
22. Cicala G. Project Management Using Microsoft Project 2019: A Training and Reference
Guide for Project Managers Using Standard, Professional, Server, Web Application and Project
Online for Office 365. Project Assistants Inc., 2019. 446 p.
23. ClydeBank Technology. Business Plan QuickStart Guide. The Simplified Beginner’s
Guide to Writing a Business Plan. ClydeBank Media LLC, 2016. 76 p.
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24. Dr. Eckroth J. AI Blueprints: How to build and deploy AI business projects. Packt, 2018.
241p.
25. Fitzgerald Brian, Stol Klaas-Jan. Scaling a Software Business. Springer, 2017. 264 p.
26. Greene J.R. The Stress Test Every Business Needs. Wiley, 2018. 272p.
27. Harris Tom. Start-up: A Practical Guide to Starting and Running a New Business.
Springer, 2018. 153 p.
28. Harvard Business Review – Entrepreneur’s Handbook. Boston: Harvard Business School
Publishing Corporation, 2018. 303 p.
29. Immink Ron. Starting Your Own Business: A Workbook. Oak Tree Press, 2018. 175 p.
30. Justin G. Longenecker, J. William Petty, Leslie E. Palich, Frank Hoy, Small Business
Management. 18th Edition. Cengage Learning, 2017. 740 p.
31. Kerzner H. Innovation Project Management: Methods, Case Studies, and Tools for
Managing Innovation Projects. Wiley, 2019. 566 p.
32. Kerzner, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and
controlling. John Wiley & Sons, 2017. 1122 p.
33. Kerzner, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and
controlling. John Wiley & Sons, 2017. 1122 p.
34. Kryvinska N., Gregus M. (eds.) Data-Centric Business and Applications Evolvements in
Business Information Processing and Management (Vol.2). Springer, 2020. 468 p.
35. McKeever M. How to Write a Business Plan. 13th ed. NOLO, 2016. 345 p.
36. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge:
PMBOK Guide-Sixth Edition + Agile Practice Guide. 6th Edition. Project Management Institute,
2017. 800 p.
37. Project Management Institute. Agile: Practice Guide. Project Management Institute,
2017. 115 p.
38. Project Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. IGI Global,
2016. 2410 p.
39. Rich Jason. Start Your Own Etsy Business. Entrepreneur Press, 2017. 180 p.
Законодавчо-нормативні документи
1. Господарський кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 №
436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
2. Деякі питання дерегуляції господарської діяльності : Постанова Кабінету Міністрів
України; Статут, Порядок від 27.03.2019 № 367. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3672019-%D0%BF
3. Європейська хартія для малого бізнесу Європи. Офіційний переклад URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_860
4. Кодекс законів про працю України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 10.12.1971
№ 322-VIII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
5. Митний кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/4495-17
6. Податковий кодекс України : Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 №
2755-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi? ш^=2755-17
7. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
8. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-III». URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/ru/2121-14/ed20150206.
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9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від
16.07.1999р.
№996-ХГУ.
ВВР
України.
1999.
№
40.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
10. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом :
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