
Силабус дисципліни  

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

Управління вартістю проекту, вартісний інжиніринг, 

оцінювання результатів проекту 

6 кредитів 

Загальна інформація про 

викладача 

Гненний Олег Миколайович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри; 

373-15-80; oleggnennij@gmail.com 

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

1 семестр (магістратура) 

Факультети/ННЦ, студентам 

яких пропонується  

Економіко-гуманітарний  

Перелік компетентностей та 

результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Забезпечує досягнення таких основних компетентностей: 

1. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту. 

2. Встановлювати критерії, за якими організація визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні  стратегії та плани. 

3. Здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість. 

4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми проекту, 

ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх 

реалізації. 

5. Здатність до управління проектом, його змінами 

Основні очікуванні результати навчання: 

1. Назвати, описати, відтворити функції проектного 

менеджменту; процеси проекту, їх взаємозв’язок; складові 

структуризації проекту; методичний інструментарій проектного 

аналізу, систему показників і критеріїв оцінки економічної 

ефективності проекту; методи планування ресурсного 

забезпечення, оцінювання ресурсів, бюджетування проекту; 

принципи та методи планування ресурсного забезпечення 

проекту, оцінювання ресурсів, розробки кошторису і 

інвесторської кошторисної документації, складання бюджету 

проекту; структуру, склад та методи контролю і управління 

реалізацією проектів; основні чинники зовнішнього та 

внутрішнього середовищ проекту; джерела формування 

інвестиційних ресурсів та методи управління ними, методи 

визначення потреби в фінансових ресурсах, методи оцінки 

вартості капіталу з різних джерел. 

2. З'ясувати, пояснити, інтерпретувати функції управління 

вартістю та його місце у системі управління проектом; 

методичний інструментарій проектного аналізу з урахування 

чинників часу, ризику, ліквідності та інфляції; структуру та види 

витрат проекту, планування витрат проекту; бюджетування 

проекту. Ідентифікувати, пояснювати принципи та методи 

розробки кошторису та інвесторської кошторисної документації, 

складання бюджету проекту; методи планування реальних 

інвестицій, оцінки їх економічної ефективності в умовах 

невизначеності та ризику. Класифікувати, описувати, 

пояснювати методи контролю і управління реалізацією проектів. 

Описати, пояснити взаємозв’язок чинники зовнішнього та 



внутрішнього середовищ проекту. Описати, пояснити, 

класифікувати джерела формування інвестиційних ресурсів за 

умовами залучення і впливом на фінансовий стан організації. 

3. Застосувати методичний інструментарій проектного аналізу, 

методи оцінки економічної ефективності проекту в умовах 

невизначеності та ризику; методи калькулювання і планування 

витрат, в тому числі визначення кошторисної вартості 

будівництва. Розробити кошторис та бюджет проекту; оцінити 

ефективність реальних інвестицій в умовах невизначеності, 

ризику, з урахуванням інфляційних процесів. Обчислити, 

розробити календарний план та бюджет реалізації проекту. 

Визначити загальну потребу у капіталі, джерела його залучення 

та вартість капіталу з різних джерел. 

4. Дослідити та порівняти варіанти інвестиційних рішень. 

Аналізувати чинники зовнішнього та внутрішнього середовищ 

стосовно інвестиційної діяльності. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 

для вивчення дисципліни 

Є вихідною в ОПП "Управління проектами" 

Основні теми дисципліни 1. Засади управління вартістю проекту. 2. Структуризація 

проекту. 3. Бюджетування проекту. 4. Ціноутворення у 

будівництві. 5. Планування інвестиційних витрат. 6. Планування 

поточних витрат та прибутку. 7. Проектний аналіз. 8. Засади 

проектного фінансування 

Мова викладання Українська 
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додаткової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

літератури 

1. Аналіз інвестиційних проектів : практикум / А.В. Череп. – 

Запорізький нац. ун-т. - К.: Кондор, 2011. – 260 с. 

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник / Т. В. 

Майорова; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К. : Центр 

учбової літератури, 2009. – 472 с. 

3. Наукові основи вироблення рішень реалізації складних 

проектів: Монографія / А.В. Радкевич, В.Ф. Руденко, І.Д. Павлов, 

Ф.І. Павлов. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2008. – 248 с. 

4. Практикум з управління проектами : навчальний посібник / 

В.В. Козик, І.Є. Тимчишин. – Нац. ун-т «Львів. Політехніка». - 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 177 с. 

5. Садловська І.П. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник для 

вузів / І.П. Садловська. – К.: Кондор, 2011. – 211 с. 

6. Телишевська Л.І. Інвестиційний аналіз: навч. посібник для 

вузів / Л.І. Телишевська, В.І. Успаленко; Харків. держ. техн. ун-т 

будівництва та архітектури. – Х.: Бурун Книга, 2011. – 279 с. 

7. Управление строительными проектами : учебное пособие / 

А.Н. Пшинько, А.В. Радкевич, Л.Н. Дадиверина. – Днепр : 

Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2017. – 

205 с. 

8. Управління проектами в підприємницьких структурах / В.Р. 

Кучеренко, Е.А. Кузнєцов, О.С. Маркітант. – Х. : Бурун Книга, 

2010. – 272 с. 

 


