
АНОТАЦІЯ 

до дисципліни «Управління науковими проєктами» 

 

Мета дисципліни: Полягає є формування у аспірантів знань та вмінь 

щодо розробки, оцінки, виконання наукового проекту 

Завдання дисципліни: 

- вивчення термінології дисципліни;  

- освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного 

механізму управління науковими проектами;  

- вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо 

вибору методів оцінки наукових проектів, форм їх документування та одержання 

соціального та економічного ефектів; - оцінювання результативності наукового 

проекту на різних його циклах;  

- набуття вмінь обґрунтовувати напрямки розробки та використання 

наукових проектів. 

 

Результати навчання дисципліни 

В результаті вивчення дисципліни здобувач повинен знати: 

–  сучасні організаційні форми фінансування наукових проектів, його 

основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників та належне 

юридичне оформлення;  

–  методичні положення та інструментарій оцінювання результатів наукових 

проектів;  

– стратегії у наукових проектах для одержання фінансування та прибутку;  

– інструментарій залучення інвестицій, грантів тощо у процесі виконання 

наукового проекту;  

– основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності, 

зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

– обґрунтовувати доцільність впровадження проекту та вміти переконувати 

потенційного інвестора, спонсора;  

– збирати і систематизувати інформацію для відбору цільових ринків із 

використанням інструментів маркетингу, вимірювання і прогнозування 

попиту, позиціонування інноваційної продукції підприємства;  

– оцінювати стан, динаміку, ефективність використання потенційного ефекту 

від впровадження наукового проекту;  

– розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення 

ефективності наукового проекту у різних учасників; 

 

Перелік компетентностей, що будуть вдосконалюватися/набуватися 

Загальні: 

ЗK1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗK2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗK3. Здатність працювати в міжнародному контексті. 



 

Спеціальні (фахові): 

ФК1. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у комп’ютерних науках та дотичних до 

них міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з комп’ютерних наук та суміжних галузей.  

ФК3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати дослідницькі науково-

прикладні задачі та/або проблеми в сфері комп’ютерних наук, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

ФK4. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 

інноваційні проєкти у галузі комп’ютерних наук та дотичні до неї 

міждисциплінарних проєктах, демонструвати лідерство під час їх реалізації. 

ФК6. Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан і тенденції 

розвитку комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студента таких 

прикладних результатів навчання (ПР) згідно освітньої програми: 

РН2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми комп’ютерних наук 

державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН5. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з комп’ютерних наук та дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу 

сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

РН6. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення 

та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого 

обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні 

системи. 

РН7. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні 

проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та 

технологічні проблеми комп’ютерної науки з дотриманням норм академічної 

етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів. 

РН10. Відшуковувати, оцінювати та критично аналізувати інформацію 

щодо поточного стану та трендів розвитку, інструментів та методів досліджень, 

наукових та інноваційних проєктів з комп’ютерних наук. 

 

Формат дисципліни 

Формат – змішана дисципліна, що передбачає проведення лекцій, 

лабораторних занять та консультацій. 

 

 

 



Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції заняття 24 

лабораторні заняття 24 

самостійна робота 87 

Всього за дисципліну 135 

 

Пререквізити. Студенти повинні володіти базовими знаннями засади 

провадження наукової діяльності, інформаційні технології в наукових 

дослідженнях. 

Характеристика навчальної дисципліни – вибіркова. Вона належить до 

вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки освітньої програми 

«Комп’ютерні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти. Галузь 

знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 

Викладається у 4 семестрі (другий курс) обсягом 4,5 кредитів ECTS. Формою 

підсумковою контролю є залік.  


