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Загальний опис освітнього компонента 

Мета освітнього компонента: 

 Метою вивчення освітнього компонента «Проєктний аналіз: транспортні системи і 

логістика» - надати здобувачам вищої освіти уявлення про методологію підготовки та 

критерії оцінювання проектів з позиції невизначеності зовнішнього середовища та 

обмеженості ресурсів у сфері транспортних систем і логістики, способи та засоби залучення 

ресурсів для реалізації цих проектів. У процесі вивчення освітнього компонента здобувачі 

вищої освіти набувають теоретичних знань і практичних навиків у сфері проектного аналізу 

за напрямом підготовки «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 

Завдання освітнього компонента: 

 Основними завданнями вивчення освітнього компонента «Проєктний аналіз: 

транспортні системи і логістика» є:  

- опанування основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи, оцінки 

проектів; 

- ознайомлення з основними концептуальними поняттями, методами та підходами, які 

використовують на практиці при проведенні проектного аналізу у сфері транспортних 

технологій; 

- удосконалення процесів прийняття рішень при розробці та реалізації проєктів у 

транспортній діяльності. 

 У процесі вивчення освітнього компонента майбутній фахівець повинен: 

- ознайомитися з основними концепціями, методами і підходами, які використовуються 

в світовій практиці при аналізі проектних рішень, понятійним апаратом цього процесу;  

- усвідомити важливість вивчення досвіду розробки та оцінки проєктів для їх 

подальшої діяльності; 

- отримати системне уявлення про методи оцінки проектів, способи і засоби залучення 

ресурсів для їх реалізації та механізмів управління ними;  

- здобути знання про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних 

стадіях життєвого циклу проєкту; 

- виявляти найважливіші проблеми, пов’язані з реалізацією проектів у сфері 

транспортних технологій;  

- застосувати на практиці аналітичні навички, інструментарій, потрібний для розробки, 

аналізу, експертизи та реалізації проектів. 

Після вивчення освітнього компонента «Проєктний аналіз: транспортні системи 

і логістика» здобувач вищої освіти очікувано буде здатен продемонструвати наступні 

результати навчання:  

ДРН 1. Аналізувати і приймати рішення щодо послідовності створення проєкту, порядку 

складання техніко-економічного обґрунтування, укладання угоди на виконання 

проєктування, розміщення його, контролю, коригування, узгодження, затвердження, 

передачі замовнику, авторського нагляду;  



ДРН 2. Виконувати аналіз умовних та реальних проєктів з оцінкою ефективності 

проєктних рішень в сфері транспортних систем і логістики; 

ДРН 3. Здійснювати розрахунки щодо аналізу окремих показників проєкту та оцінки 

їхньої ефективності; користуватись типовими моделями для обґрунтування проектних 

рішень в галузі транспорту; 

ДРН 4. Обґрунтовувати рішення і заходи щодо коригування проєкту та прогнозувати і 

оцінювати близькі й віддалені наслідки змін у проєкті;. 

ДРН 5. Складати інвестиційне і ресурсне обґрунтування проєктних рішень та 

розраховувати показники ризиків у проєктах з оцінкою їхньої значимості. 

Методи викладання, що пропонуються:  
Лекція-розповідь з поясненням, лекція-презентація з демонстрацією та використанням 

інтерактивних технологій. Практичні роботи за індивідуальними завданнями. Тестування 

(опитування), з використанням навчальних і контролюючих тестів. 
 

Тематика лекційних занять: 

1. Проєкт та проєктний аналіз: визначення, ознаки, концепція. 

2. Методологія проєктного аналізу. 

3. Базові аспекти передінвестиційних досліджень. 

4. Комерційний аналіз інвестиційних проєктів. 

5. Технічний аналіз інвестиційних проєктів. 

6. Екологічний аналіз інвестиційних проєктів. 

7. Інституціональний аналіз інвестиційних проєктів. 

8. Соціальний аналіз інвестиційних проєктів. 

9. Фінансовий аналіз інвестиційних проєктів. 

10. Економічний аналіз інвестиційних проєктів. 

11. Підготовка та подання проєктів.  
 

Тематика практичних занять: 

1. Ідентифікація проєкту для об’єкту дослідження.  

2. Скринінг інвестиційного проєкту.  

3. Аналіз конкурентного стану підприємства.  

4. Обсяг капітальних і експлуатаційних витрат під час перевезення вантажу. 

5. Оцінювання екологічної ефективності проєкту удосконалення функціонування 

транспортної мережі. 

6. Формування організаційної структури підприємства. 

7. Оцінювання соціальної ефективності проєкту удосконалення функціонування 

транспортної мережі. 

8. Розрахунок основних показників ефективності проєкту. 

9.  Оцінка і прийняття проєктних рішень в умовах ризику і невизначеності. 

10. Використання матриці прийняття рішень під час оцінювання ефективності проєктів. 

11. Оформлення проектів. 
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