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1. Мета дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни «Управління науковими проектами» є надання 

методичної підтримки аспірантам при підготовці, оформленні та захисту 

дисертації; вивчення аспірантами теоретичних та практичних принципів 

застосування інструментарію розробки та управління науковими проектами. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни 

«Сучасні методи викладання у вищій школі», «Академічна та наукова англійська 

мова». 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною 
РН 5 Мають здатність 

здійснювати науковий 

пошук інформаційних 

джерел, проводити їх аналіз 

та визначати перспективні 

напрями досліджень 

Словесні, 

наочні, 

практичні. 

Усне 

опитування, 

тестування в 

системі Moodlе, 

практична 

перевірка умінь. 

 

Н 5.1 Вміти використовувати 

наукометричні бази даних для 

наукового пошуку 

інформаційних джерел 

РН 5.2 Мати навички аналізу 

інформаційних джерел, 

визначення перспективних 

напрямів досліджень, зокрема, з 

використанням інструментів 

платформ наукометричних баз 

даних 

РН 6 Можуть 

використовувати сучасні 

інформаційні технології при 

проведенні наукових 

досліджень 

РН 6.1 Вміти застосовувати 

сучасні інформаційні технології 

при плануванні наукових 

проектів 

РН 6.2 Вміти застосовувати 

інструменти проектного 

планування 

РН 6.3 Вміти застосовувати 

сучасне програмне 

забезпечення для розробки й 

реалізації проекту 

РН 8 Мають навички 

опрацьовувати вітчизняні та 

іншомовні наукові тексти 

РН 8.1 Мати навички збору 

первинної наукової інформації, 

її фіксація та зберігання 

РН 8.2 Вміти використовувати 

цитати та оформляти 

запозичення за нормами 

академічної доброчесності 

РН 9 Набули універсальні 

дослідницькі навички щодо 

організації та проведення 

РН 9.1 Мати навички перевірки 

наукових робіт на плагіат з 

використанням рекомендацій 
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наукових досліджень щодо запобігання академічному 

плагіату та його виявлення в 

наукових роботах 

РН 9.2 Знати основні форми та 

джерела фінансування 

наукових досліджень 

РН 9.3 Мати навички 

оцінювання ефективності 

наукових проектів 

РН 10 Володіють 

методикою підготовки 

дисертаційних досліджень 

РН 10.1 Знати нормативну базу 

документів щодо підготовки та 

захисту дисертаційної роботи 

РН 10.2 Вміти проводити 

наукові дослідження з 

дотриманням норм академічної 

доброчесності 

РН 10.3 Вміти оформляти 

результати наукових 

досліджень за нормами 

регламентуючих документів 

РН 13: вміють застосовувати 

правову базу для 

регулювання інноваційної 

діяльності і трансферу 

технологій 

РН 13.1 Мати навички 

комерціалізації розробок, 

створених в результаті науково-

технічної діяльності 

РН 14 Вміють формувати 

проектні рішення  

РН 14.1 Вміти формувати 

проектні рішення 

РН 14.2 Вміти проводити 

комплексний аналіз та оцінку 

стану проекту в ході його 

реалізації за параметрами 

вартості, термінів і якості 

проекту 

РН 14.3 Вміти обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

проектного менеджменту, у 

тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів 

РН 14.4 Вміти проводити 

виявлення, аналіз та оцінку 

ризиків проекту, а також 

планування антиризикових 

заходів 

РН 14.5 Вміти створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

РН 14.6 Вміти працювати в 

команді та налагоджувати 
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міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних завдань 

РН 14.7 Мати навички 

оцінювати міру виконання 

проекту за основними 

критеріями його успішності 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Управління науковими проектами 

 

Змістовий модуль 1. Основи методології наукової творчості підготовки 

дисертації 

Розглядаються питання щодо порядку захисту дисертаційних робіт, роботи 

з бібліографічним пошуком літературних джерел, вимоги та правила щодо 

публікації власних досліджень; щодо роботи з наукометричними базами Scopus та 

Web of Science; щодо стандартів оформлення дисертації та бібліографічного 

переліку. 

Змістовий модуль 2. Процеси управління науковими проектами  

Розглядаються питання щодо комерційних та некомерційних інструментів 

перевірки на плагіат; рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату та 

його виявлення в наукових роботах; фінансування наукових досліджень, 

оцінювання ефективності проекту; комерціалізації розробок, створених в 

результаті науково-технічної діяльності. Розглядаються питання щодо основних 

груп процесів управління проектом, характеристика процесів ініціації, 

планування, виконання, моніторингу та управління, процесів завершення; 

структури та взаємодії процесів управління проекту; основних вимог та 

рекомендацій щодо складання грантових заявок. 

Змістовий модуль 3. Проектне управління в інноваційній діяльності 

Розглядаються питання щодо загальноприйнятих методик управління 

проектами, стандарти, ключові терміни та методології управління проектами які 

застосовуються найбільш часто. Питання щодо керівництва і лідерства, 

формування групової думки, конфлікти, груповий тиск і інші способи регуляції 

поведінки членів групи. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 180 15 30 − 135 

Змістовий модуль 1 60 5 9 − 46 

Змістовий модуль 2   60 5 9 − 46 

Змістовий модуль 3   60 5 12 − 43 

Індивідуальне завдання − − − − − 

Підсумковий контроль − − − − − 
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6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 5 

Порядок захисту 

дисертаційної роботи 

 

Порядок захисту дисертації. 

Регламентуючи документі на державному 

рівні. Регламентуючи документи на рівні 

університету. Процедура публічного 

захисту дисертаційної роботи. 

1 

Бібліографічний пошук 

літературних джерел, 

публікація власних 

досліджень 

 

Бібліографічний пошук літературних 

джерел. Збір первинної наукової 

інформації, її фіксація та зберігання. 

Наукометричні бази Scopus та Web of 

Science. Оформлення списку наукових 

публікацій: поширені стандарти. ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання». 

2 

Робота над рукописом 

наукової роботи 

 

Композиція наукової роботи. Рубрикація 

тексту. Мова і стиль наукової роботи. 

Оформлення наукової роботи. 

Використання цитат і оформлення 

запозичень. 

2 

Змістовий модуль 2 5 

Академічна доброчесність, 

наукова етика, плагіат 

 

Академічна доброчесність, етика 

наукових досліджень, плагіат. 

Дослідження академічної доброчесності в 

Україні. Огляд інструментів перевірки на 

плагіат. Рекомендації щодо запобігання 

академічному плагіату та його виявлення 

в наукових роботах. 

2 

Фінансування наукових 

досліджень 

Рекомендації до складання грантових 

заявок. Державне фінансування: 

створення заявки та експертне 

оцінювання НДР. Економічна 

ефективність проектів. 

1 

Поняття проекту та 

проектного менеджменту. 

Групи процесів управління 

проекту 

 

Сутність проектного менеджменту, 

основні визначення. Функції та процеси 

проектного менеджменту. Проектній 

трикутник. Guide to PMBOK стандарт 

сучасного проектного менеджменту. 

Поняття проект, програма, субпроект, 

управління портфелем проектів. 

Життєвий цикл проекту і життєвий цикл 

продукту проекту. Класифікація проектів. 

Характеристика процесів ініціації, 

планування, виконання, моніторингу та 

2 
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управління, процесів завершення. 

Структура та взаємодія процесів 

управління проекту. 

Змістовий модуль 3 5 

Управління інтеграцією, 

змістом та часом у проекті 

 

Процеси управління інтеграцією проекту. 

Розробка Статуту проекту. Розробка 

плану управління проектом. Управління 

роботами проекту. Контроль і моніторинг 

робіт за проектом. Здійснення 

інтегрованого контролю змін. Закриття 

проекту, фази. Процеси управління 

змістом проекту. Планування змісту 

проекту. Процес розробки опису проекту 

та продукту проекту. Створення та 

контроль ІСР. Процеси управління часом 

у проекті Планування управління 

розкладом проекту. Методи календарного 

планування. Оцінювання тривалості робіт 

(проекту). Методологія календарного 

планування проектів. Контроль розкладу. 

Процедура внесення змін до проекту. 

1 

Управління вартістю 

проектів. Управління 

якістю проектів 

 

Процеси управління вартістю в проекті. 

Документація для планування управління 

вартістю та контролю витрат за 

проектом. Розподіл вартості проекту 

протягом його життєвого циклу. Методи 

оцінки вартості проекту. Особливості 

планування витрат у часі. Планування 

бюджету в часі. Сутність управління 

якістю проекту. Організаційне 

забезпечення управління якістю проекту. 

Політика у сфері якості. Планування 

якості проекту. Аудит якості проекту, 

його види. Контроль показників якості. 

Витрати на забезпечення якості. 

Контролювання якості проекту: план 

тестування й приймання компонентів 

проекту; інспекція етапів проекту; 

контрольні графіки; контрольні списки; 

діаграма Парето; статистичне 

моделювання; аналіз тенденцій. 

2 

Управління людськими 

ресурсами проекту. 

Управління комунікаціями 

проекту 

 

Процеси управління людськими 

ресурсами в проекті. Процеси 

організаційного планування проекту. 

Розподіл ролей і відповідальності у 

проекті. Побудова ієрархічної 

організаційної діаграми, побудова 

матриці відповідальності. 

Характеристика команди проекту. 
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Принципи формування команди проекту. 

Джерела залучення персоналу в проект. 

Ресурсні гістограми. Розпуск проектної 

команди. Планування управління 

комунікаціями проекту. Розробка плану 

управління комунікаціями проекту. 

Управління ризиками 

проекту. Управління 

закупівлями проекту. 

Управління зацікавленими 

сторонами проекту 

 

Сутність та види проектних ризиків. 

Реєстр ризиків. Причини виникнення та 

наслідки проектних ризиків. Методи 

управління ризиками. Фактори, що 

визначають рівень ризикованості 

проекту. Якісний аналіз ризиків проектів. 

Стратегії поведінки компанії щодо 

ризиків. Планування, здійснення та 

контроль управління закупівлями 

проекту. Тендерна документація. Види 

конкурсів. Учасники торгів. Типи 

контрактів. Ідентифікація зацікавлених 

осіб проекту. Планування управління 

зацікавленими особами. Ідентифікація 

зацікавлених осіб проекту. Контроль 

зобов'язання перед зацікавленими 

особами. 

2 

 

7. Теми практичних занять 
 

Тема Зміст (план) 

Кількість ауд. 

годин 

 

Змістовий модуль 1 9 

Порядок захисту 

дисертаційної роботи 

Порядок захисту дисертаційної роботи: 

підготовка до захисту, попередня 

експертиза, порядок захисту дисертації. 

2 

Науковий пошук та аналіз 

інформаційних джерел 

Бібліографічний пошук літературних 

джерел, публікація власних досліджень, 

наукометричні бази. 

4 

Організація наукового 

дослідження: робота над 

рукописом 

Робота над рукописом наукової роботи: 

оформлення дисертації – автоматизація. 3 

Змістовий модуль 2 9 

Організація наукового 

дослідження: перевірка на 

плагіат 

 

Академічна доброчесність, наукова етика, 

плагіат: перевірка наукових робіт на 

плагіат, рекомендації щодо  запобігання 

академічному плагіату та його виявлення 

в наукових роботах. 

2 

Фінансування наукових 

досліджень 

Фінансування наукових досліджень, 

оцінювання ефективності проекту, 
5 
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комерціалізація розробок, створених в 

результаті науково-технічної діяльності. 

Експертні дослідження. 

Управління змістом 

проекту: планування ІСР 

проекту, принципи 

розробки ІСР проекту, 

визначення життєвого 

циклу проекту 

(рішення прикладних 

задач в MS Project) 

Процедура створення і збереження 

розкладів, налаштування параметрів 

Microsoft Project, що відносяться до 

розкладу проекту в цілому. 
2 

Змістовий модуль 3 12 

Управління термінами 

проекту: види робіт, 

визначення взаємозв'язків 

операцій 

(рішення прикладних 

задач в MS Project) 

Процедура введення завдань і їх 

тривалість, створення віх, додавання 

крайнього терміну завдань, створення 

завдань, що повторюються. Установка, 

видалення та зміна зв'язків між 

завданнями. Різни типи 

взаємозалежностей завдань. 

3 

Управління термінами 

проекту: планування 

ресурсів проекту, 

призначення ресурсів 

завданням проекту 

(рішення прикладних 

задач в MS Project) 

Створення списку ресурсів, зміни 

відомостей про ресурси, призначення 

ресурсів завданням. Визначення 

критичного шляху за допомогою пакета 

Microsoft Project. 

3 

Управління вартістю 

проекту: планування 

вартості проекту, оцінка 

вартості ресурсів, 

визначення бюджету 

проекту (рішення 

прикладних задач в MS 

Project) 

Визначення основних складових вартості 

проекту. Методика пошуку ресурсів з 

перевищенням доступності та 

перевантаженості ресурсів. 
3 

Управління вартістю 

проекту: робота з базовим 

планом проекту (рішення 

прикладних задач в MS 

Project) 

Збереження базового плану. Способи 

відстеження та управління ходом 

виконання завдань у часі. Способи 

відстеження та управління фактичними 

трудовитратами по ресурсах. 

3 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Система поточного контролю базується на застосуванні таких форм 

контролю: 

 усне опитування; 
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 тестування в системі Moodlе; 

 практична перевірка умінь. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 55 − 45 

Змістовий модуль 1 33 15 − 18 

Змістовий модуль 2   33 20 − 13 

Змістовий модуль 3   34 20 − 14 

Індивідуальне завдання ‒  ‒  ‒  ‒  

Підсумковий контроль ‒  ‒  ‒  ‒  
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 33 

Практичне завдання №1 (засіб контролю − усне опитування, тестування в 

системі Moodlе) 

5 

Практичне завдання №2 (тестування в системі Moodlе, заповнення бази 

даних видань для публікації результатів власних досліджень) 

5 

Практичне завдання №3 (виконане завдання щодо автоматичного 

оформлення тексту, змісту та бібліографічного переліку) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1  18 

Змістовий модуль 2 33 

Практичне завдання №4 (тестування в системі Moodlе, звіти з перевірки 

на плагіат власних наукових праць та наукових праць за тематикою 

дослідження) 

5 

Практичне завдання №5 (тестування в системі Moodlе, вирішення 

практичних завдань з економічного аудиту розробки (технології), 

сформована заявка на реєстрацію авторських прав) 

10 

Практичне завдання №6 (виконане завдання щодо процедури створення і 

збереження розкладів в Microsoft Project, тестування в системі Moodlе, 

практична перевірка умінь) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 13 

Змістовий модуль 3 34 

Практичне завдання №7 (виконаний розрахунок крайнього терміну 

виконання завдань, дат початку або завершення завдань, складено 

календарний план проекту, тестування в системі Moodlе, практична 

перевірка умінь) 

5 

Практичне завдання №8 (виконане завдання щодо визначення та 5 
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призначення ресурсів завданням проекту, розрахунок критичного шляху 

проекту, тестування в системі Moodlе, практична перевірка умінь) 

Практичне завдання №9 (виконаний розрахунок щодо витрат за проектом, 

методики пошуку ресурсів з перевищенням доступності та 

перевантаженості ресурсів, тестування в системі Moodlе, практична 

перевірка умінь) 

5 

Практичне завдання №10 (виконаний розрахунок базового плану проекту, 

виконання завдань у часі, тестування в системі Moodlе, практична 

перевірка умінь) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 14 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90−100 відмінно 

зараховано 

82−89 
добре 

74−81 

64−73 
задовільно 

60−63 

35−59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0−34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально−технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс «Управління науковими проектами». [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1098. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

2. Реєстр наукових фахових видань. [Електронний ресурс]. − Режим 

доступу: http://resources.ukrintei.ua/refer/search 

3. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155−17#Text 

4. Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату і його виявлення в 

наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, 

статтях тощо), 2018 р. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/1fQaPLbGMTMZyFJ9omXljYVf8E4LMhGvY/view 

http://resources.ukrintei.ua/refer/search
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
https://drive.google.com/file/d/1fQaPLbGMTMZyFJ9omXljYVf8E4LMhGvY/view
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5. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

2019 р. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167−2019−%D0%BF 

6. Керування проектами для «неофіційних» проект−менеджерів: Корі Когон, 

Сьюзетт Блейкмор, Джеймс Вуд – Харків: Видавництво «Ранок»; «Фабула», — 

2018. – 240 с.  

7. Чевганова В.Я. Проектний аналіз. – Центр навчальної літератури (ЦУЛ). 

– 2019. – 258 с. 

8. Джозеф Хiґнi. Основи управління проєктами. – Фабула. – 2020. – 272 с. 

9. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua   

10. Українська асоціація управління проектами [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://upma.kiev.ua. 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

 

Найменування комп’ютерної 

лабораторії, її площа 

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування пакетів 

прикладних програм (у тому 

числі ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність каналів 

доступу (так/ні) 

Спеціалізований  кабінет 

імітаційного моделювання 

проектів, 

 

12 робочих 

станцій 

R−line з 

процесором 

Сeleron D−2.53, 

мультимедійний 

проектор 

 

−MS Office 2016 (Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, 

Publisher, Access),  

−MS Project 2016,   

−MS Project 2010 

так 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF
http://upma.kiev.ua/

