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МОДУЛЬ 3 

 
Основи проектного аналізу та планування 

проекту 



 Що таке проектний аналіз та коли потрібно його 
застосовувати для проектів місцевого розвитку? 

 Що таке планування проекту? 

 Як визначити основні види діяльності за проектом 
(пакети робіт)? Яким чином вони співвідносяться  
із цілями проекту та складовими продукту проекту? 

 У чому полягає різниця між вихідними результатами 
проекту, результатами та наслідками діяльності  
за проектом? 

 Як встановити та описати зв’язки між видами 
діяльності/роботами за проектом та їх групами? 

 Як визначити орієнтовну тривалість проекту і основні 
періоди (етапи) реалізації проекту у часі? Що таке 
проектні віхи? 



Характеристики проекту, за наявності яких проект потребує 
поглибленого техніко-економічного обґрунтування  на основі 
проектного аналізу (умовна назва групи – техніко-економічні 

(інвестиційні) проекти)  

 проект  містить значну технічну, технологічну або будівельно-монтажну 
частину, у значній більшості випадків є інфраструктурним 

 проект характеризується масштабним фінансовим результатом  
або має значний економічний ефект у регіональному  
чи народногосподарському аспекті  

 проект передбачає здійснення реальних (капітальних) інвестицій, 
фінансується через капітальні видатки  

 проект має середньостроковий (1-3 роки) або довгостроковий  
(більше 3-х років) період реалізації 

 проект, переважно, є великобюджетним (більше 800 тис. грн.)  
або середньобюджетним (300-800 тис. грн.) 

 основними факторами сталості результатів проекту переважно  
є фінансово-економічні фактори 
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На виявлення системності   
запропонованих трансформацій 
спрямований проектний аналіз 

 Проектний аналіз – це концепція, яку покладено в 
основу системи управління проектами 

 

 Проектний аналіз містить комплексне дослідження 
проекту за 8 аспектами … 
 Технічний, Комерційний (Маркетинговий), Інституційний, Соціальний, 

Екологічний, Фінансовий, Економічний, Аналіз ризиків  

Здійснення проектного аналізу є критично 
важливим для успішності проектів місцевого та 

регіонального розвитку 
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 Проектний аналіз містить комплексне 
дослідження проекту за 8 аспектами: 

 
1. Технічний аналіз – виконання ряду завдань 

щодо визначення найбільш дієвих для 
реалізації даного проекту технології та техніки 

 

2. Маркетинговий аналіз – аналіз проектного 
середовища (на підставі ситуаційного, SWOT, 
GAP та інших видів аналізу) 
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 Проектний аналіз містить комплексне 
дослідження проекту за 8 аспектами: 

 
3. Інституційний аналіз – оцінювання організаційно-

правового, адміністративного, політичного 
середовища, в якому відбуватиметься реалізація 
проекту, пристосування проекту до цього 
середовища, а також пристосування самої 
організаційної структури фірми до проекту 

 

4. Соціальний (соціально-культурний) аналіз – 
дослідження впливу проекту на життя населення в 
цілому, або окремих категорій населення, на яких 
адресно спрямований продукт проекту 



8 

 Проектний аналіз містить комплексне 
дослідження проекту за 8 аспектами: 

 

5. Екологічний аналіз – аналіз довкілля, виявлення і 
експертне оцінювання збитків, що наносяться 
результатами реалізації даного проекту довкіллю, 
пропонування заходів та засобів щодо пом'якшення 
або запобігання негативному впливу 

 

6. Фінансовий аналіз – зіставлення витрат і вигод від 
проекту, визначення  інтегральних фінансових 
показників проекту 
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 Проектний аналіз містить комплексне 
дослідження проекту за 8 аспектами: 

 
7. Економічний аналіз – аналіз прибутковості проекту 

з точки зору громади (вигоди), організації-ініціатора 
та інших заінтересованих сторін (повернення 
інвестицій та дотримання бюджетних обмежень) 

 
8. Аналіз ризиків – передбачає аналіз та оцінювання 

ймовірності виникнення ризикової ситуації та її 
можливих наслідків у короткостроковому та 
довгостроковому періодах. Крім того, аналіз ризиків 
передбачає порівняння нових ризиків з виявленими 
раніше 



Алгоритм проектного аналізу 
Аспект аналізу Основне питання 

Попередній аналіз здійсненності 
Як характеризується зрілість галузі та 
конкурентоспроможність підприємства? 

Технічний аналіз Чи є проект технічно обґрунтованим? 

Комерційний аналіз Чи є попит на продукт проекту? 

Екологічний аналіз 
Який вплив здійснює проект на оточуюче 
середовище? 

Фінансовий аналіз 
Чи є проект життєздатним у фінансовому 
відношенні? Чи повертаються витрати на 
проект? 

Економічний аналіз Яка ефективність проекту для суспільства? 

Соціальний аналіз 
Яким чином проект сприяє вирішенню 
соціальних проблем? Як враховані інтереси 
різних соціальних груп? 

Інституційний аналіз 
Який ступінь сприяння зовнішнього оточення 
проекту його реалізації? 

Аналіз ризиків Яким чином невизначеність впливає на проект?     
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Базовий рівень проектного аналізу 

Аспект аналізу Основне питання 

Технічний аналіз 

1. Місце розташування (місце реалізації проекту). 
2. Масштаб проекту. 
3. Строки реалізації проекту у цілому та його фаз. 
4. Доступність та досяжність джерел сировини, 

робочої сили та інших ресурсів. 
5. Реалізуємість технології 
6. Забезпечення якості. 
7. Розрахунок витрат на виконання проекту з 

урахуванням непередбачених витрат 

Комерційний аналіз 

1. Попит на продукт проекту. 
2. Вибір цільового сегменту. 
3. Позиціювання продукту проекту. 
4. Відповідність до прийнятої стратегії. 
5. Ресурсне забезпечення проекту. 
6. Заходи щодо просування продукту проекту 
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Аспект аналізу Основне питання 

Екологічний аналіз 
1. Категорія проекту з позиції екологічного аналізу. 

2. Заходи щодо запобігання негативного впливу 
проекту на навколишнє середовище 

Фінансовий аналіз 

1. Оцінка інвестиційних витрат 
2. Прогноз грошових потоків. 
3. Вибір джерел фінансування, організація 

фінансування проекту. 
4. Розрахунок показників ефективності проекту з 

урахуванням ризиків і невизначеності 

Економічний 
аналіз 

1. Встановлення впливу проекту на економіку 
регіону. 

2. Позиціювання проекту за критеріями 
економічної привабливості й ефективності 

Базовий рівень проектного аналізу 
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Аспект аналізу Основне питання 

Соціальний 
аналіз 

1. Попередня соціальна ідентифікація проекту. 

2. Відповідність концепції проекту соціальній орієнтації та 
задоволенню потреб населення. 

3. Визначення цільових груп населення. 
4. Прийнятність проекту для місцевого культурного середовища. 
5. Соціальні наслідки проекту 

Інституційний 
аналіз 

1. Характеристика політичних та економічних факторів, що 
впливають на проект. 

2. Оцінка найважливіших законів та нормативних актів, що 
безпосередньо пов'язані з проектом. 

3. Визначення оптимальної форми організації виконання 
проекту. 

4. Вибір організаційної структури підприємства, що створюється 
або реорганізується для виконання проекту. 

5. Принципи комплектування та навчання персоналу для 
виконання проекту. 

6. Оцінка слабких і сильних сторін організації проекту, людських 
ресурсів фірми, кваліфікації, управлінських та 
адміністративних можливостей всіх учасників проекту 

Базовий рівень проектного аналізу 
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