
Інформаційна довідка 

 
1. Вид (навчальна дисципліна, курсовий проект, практика) і назва: Управління 

науковими проектами 

2. Код: ЗНП Н.03 

3. Тип: нормативна  

4. Рівень: третій (освітньо-науковий)  

5. Семестр, в якому викладається: 1  

6. Кількість кредитів ЄКТС: 6  

7. Лектор (викладач): д.т.н., професор Чумаченко І.В.  

8. Результати навчання:  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

знати: методику підготовки дисертаційних досліджень; теоретичні основи, методології 

та підходи проектного менеджменту на засадах міжнародних стандартів PMBoK5, NCB 

UA 3.1, ICB4 (Individual Competence Baseline 4th Version ), ISO 21500 та ін.;  правову 

базу для регулювання інноваційної діяльності і трансферу технологій. 

вміти: використовувати універсальні дослідницькі навички щодо організації та 

проведення наукових досліджень; планувати і вирішувати завдання стосовно 

професійного розвитку особистості; здійснювати науковий пошук інформаційних 

джерел, проводити їх аналіз та визначати перспективні напрями досліджень; 

застосовувати інноваційні підходи у вирішення завдань з організації наукового 

дослідження; застосовувати правову базу для регулювання інноваційної діяльності і 

трансферу технологій; формувати проектні рішення. 

мати компетентності: здатність визначати основоположні поняття галузі знання, 

критично осмислювати проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, 

виокремлювати і характеризувати теоретичний/емпіричний та фундаментальний/ 

прикладний виміри галузі знання; дотримання етичних принципів як з точки зору 

професійної чесності науковця, так і з точки зору розуміння можливого впливу досягнень 

науки на соціально-економічну та духовну сфери суспільства; здатність планувати і 

вирішувати завдання власного професійного розвитку; здатність проводити власні 

оригінальні наукові дослідження, які містять наукову новизну, мають важливе 

теоретичне та практичне значення; уміння працювати з літературними каталогами, 

базами даних зі спеціальності та наукометричними базами; здатність до участі у 

міждисциплінарних проектах та вміння використовувати результати наукових 

досліджень інших галузей науки для досягнення цілей власного наукового дослідження; 

уміння ефективно використовувати сучасну методологію наукового пізнання та новітні 

методи наукових досліджень. 

9. Дисципліни, на які спирається:  

 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності;  

 Історія і філософія науки.  

10. Зміст:  

 ЗМ 1. Основи методології наукової творчості підготовки дисертації 

 ЗМ 2. Процеси управління науковими проектами 

 ЗМ 3. Проектне управління в інноваційній діяльності 

11. Форми та методи навчання:  

 словесні, наочні, практичні, синтетичні, продуктивні (проблемні, пошукові), 

репродуктивні.  

 рішення задач, кейси, лекції, самостійна робота  

12. Мова навчання: українська  


