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Опис курсу: Курс розроблено для формування та розвитку ключових умінь, навичок та 
компетентностей, необхідних студенту для ефективного планування, організації та 
контролю виконання власних дослідницьких проектів, а також для підготовки та 
планування ключових етапів власної кар'єри. Менеджмент дослідницького проекту – це 
серія лекційних, семінарських та практичних занять, що проводяться досвідченими 
викладачами, які мають ступінь доктора або кандидата наук та практичний досвід 
планування, організації, виконання науково-дослідних робіт та контролю за їх 
впровадженням. Курс призначений для допомоги студентам-дослідникам та аспірантам на 
початковій стадії виконання власних дослідницьких проектів, в процесі початкового збору 
та дослідження даних. Цей курс допоможе Вам розпочати роботу з написання власної 
кваліфікаційної роботи, дізнатись, як мати продуктивні стосунки зі своїм керівником, 
керувати збором та обробкою даних і підготуватись до першого звіту. Відвідання курсу 
також надасть вам можливість познайомитись зі студентами-дослідниками та 
докторантами різних відділів, що може стати цінним та цікавим досвідом. 

 

Мета курсу: розвинути здатність відбирати актуальну та перспективну тематику 
науково-дослідних проектів; критично аналізувати релевантну інформацію для проекту; 
синтезувати ключові висновки та представляти їх у чіткій, стислій формі професійного 
звіту; визначати шляхи особистого та професійного розвитку в сфері управління 
дослідницькими проектами; дотримуватись етичних, соціальних та культурних норм в 
процесі здійснення науково-дослідних проектів у мультикультурному глобальному 
середовищі. 

 

Завдання курсу 
▪ засвоїти основні закономірності, правила, процедури, принципи управління 

дослідницьким проектом; 
▪ застосовувати основні технології управління дослідницьким проектом для підвищення 

якості та ефективності практичної науково-дослідної проектної діяльності; 
▪ використовувати комп’ютерні технології при реалізації управління дослідницьким 

проектом. 

 

Зміст курсу (перелік основних тем) (3 ЄКТС) 
1. Ініціація дослідницького проекту (0,5 ЄКТС) 
2. Планування дослідницьких проектів (0,5 ЄКТС) 
3. Методологія проведення дослідження/ виконання робіт (1 ЄКТС) 
4. Моніторинг та контроль дослідницьких проектів (0,5 ЄКТС) 
5. Закінчення дослідницького проекту (0,5 ЄКТС) 

 

Результати навчання та методи їх оцінювання: 
 

Результат навчання Оцінюється через 

Пояснити та аргументувати основні принципи ефективного Участь у дискусіях на 



управління дослідницькими проектами заняттях 

Формувати план дослідницького проекту (визначати мету, 
завдання, характеризувати етапи та окремі заходи проектної 
діяльності) 

Презентація, публікація в 
блозі 

Визначати основні методи виконання дослідницьких робіт, 
передбачених у дисертаційному дослідженні та їх контролю 

Участь у дискусіях на 
заняттях 

Визначати переваги продовження особистого та професійного 
розвитку у сфері управління дослідницькими проектами 

публікація в блозі 

Використовувати етичні, соціальні та культурні норми у 
проектній діяльності та розуміти наслідки при їх ігноруванні 

Участь у дискусіях на 
заняттях 

 

Очні заняття 
1 заняття на тиждень. Кожне заняття буде включати елементи лекцій та дискусій. 
Студенти повинні виконати завдання на основі ознайомлення з джерелами та відповідні 
завдання для домашнього виконання до кожного заняття. 

 

Бали 
Остаточний бал складається з балів за темами дисципліни (60%) та балів за блог 
результатів виконання плану дослідження (40%). 

 

Мова викладання 
Українська 

 

Джерела для ознайомлення: 
 
Ініціація дослідницького проекту 
1. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) ” № 261 – редакція від 

23.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248945529. 
2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» № 567 від 24.07.2013 
р. зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-
%D0%BF. 
3. Наказ Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження Вимог до 
оформлення дисертації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17. 
4. Постанова КМУ  «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» № 579 від 12.08.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409199. 
5. Gauthier Jacques-Bernard Foundations of project management research [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/317731607_FOUNDATIONS_OF_PROJECT_MANAGEMENT_RESEA
RCH_Shedding_new_light_with_a_reflexive_outlook. 
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6. Erik Ernø-Kjølhede Project Management Theory and the Management of Research Projects [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/5093008_Project_Management_Theory_and_the_Management_
of_Research_Projects. 
 
Планування дослідницьких проектів 
1. John Sanders, Vera Tens, Robert MacIntosh Managing the Research Project [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/268388284_Managing_the_Research_Project. 
2. Brian Kennett Planning and Managing Scientific Research [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://press.anu.edu.au/publications/planning-and-managing-scientific-research/download. 
3. Alan M Johnson Improving Your Research Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rmsinternational.com/documents/professional-development-for-senior-research-managers-and-
leaders/Improving-Your-Research-Management.pdf. 
4. Гудзь О. Є. Глушенкова А. А. Менеджмент ідей та управління проектами [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
http://ifsa.kiev.ua/files/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%92%D0%B5%D1
%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf 
 
Методологія проведення дослідження/ виконання робіт 
1. C.M.M. Chin, A.C. Spowage, E.H. Yap, C.W. Lee Developing a Project Management Methodology for Use in 
Doctoral Research Projects [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/233835843_Developing_a_Project_Management_Methodology_f
or_use_in_Doctoral_Research_Project. 
2. Robin Henderson Research Project Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.myconsultants.net/higher-education/documents/REsearchPMHandout.pdf. 
3. Alan M Johnson Improving Your Research Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rmsinternational.com/documents/professional-development-for-senior-research-managers-and-
leaders/Improving-Your-Research-Management.pdf. 
 
Моніторинг та контроль дослідницьких проектів 
1. Susan L Singer Project Management in the Research Environment [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.bestthinking.com/articles/science/applied_science/project-management-in-the-
research-environment 
2. Robin Henderson Research Project Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.myconsultants.net/higher-education/documents/REsearchPMHandout.pdf. 
 
 
Закінчення дослідницького проекту 
1. Robin Henderson Research Project Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.myconsultants.net/higher-education/documents/REsearchPMHandout.pdf. 
2. Pollyana Notargiacomo Mustaro & Rogério Rossi Project Management Principles Applied in Academic 
Research Projects [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iisit.org/Vol10/IISITv10p325-
340Mustaro0190.pdf 
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