
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

_____                     Економічне обґрунтування проєктів                                            
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС,  

Лекцій 18 год., практичних занять 12 год.,  

форма контролю залік. 

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Методологічні засади економічного обґрунтування 

проєктів   

Тема 1. Основи методології економічного обґрунтування проєктів. Тема 2. 

Маркетинг проєкту. Тема 3. Аналіз  техніко-економічного обґрунтування проєкту. 

Тема 4. Бізнес-план проєкту. Тема 5. Методичний інструментарій оцінки 

економічної ефективності проєктів. 

Змістовий модуль 2. Методи та моделі оцінювання ефективності проєктів  

Тема 1. Урахування ризиків і невизначеності проєктів. Тема 2. Оцінювання 

економічної ефективності інноваційно-інвестиційних  проєктів. Тема 3. Методи та 

підходи  до оцінки ефективності ІТ-проєктів. Тема 4. Практичне застосування 

методів оцінки ефективності проектів. Тема 5. Оцінка інвестиційної привабливості 

проєктів. Тема 6. Формування оптимального реального інвестиційного портфеля. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні компетентності:  

ЗК. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтез. 

ЗК. Здатність працювати в команді. 

ЗК. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень. 

СК. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 

проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

СК. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 

дослідження. 
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СК. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання. 

СК. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень. 

СК. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

 

3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН. формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем. 

РН. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх 

реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, 

ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

РН. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.  

РН. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 

забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-

економічними системами. 

РН. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

РН. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень. 

РН. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із 

врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та 

кадрового забезпечення. 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою.  

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Соколова Людмила Василівна, професор, доктор економічних наук, професор. 

 

 

 

 


