1. Анотація до курсу
Управління науковими проектами, організація та фінансування наукової діяльності (УНПОФНД) – це обов’язкова освітня компонента, що
виконує важливе завдання із формування у здобувачів вищої освіти (молодих науковців) організаційно-управлінських знань та навичок,
необхідних для здійснення наукової діяльності.
Дисципліна УНПОФНД покликана забезпечити здобувачам такі необхідні базові компетентності для здійснення досліджень, як:
-

-

навички критичного та аналітичного мислення;
знання та розуміння наукової діяльності;
обчислювальні та експериментальні навички з використанням сучасних інформаційних технологій;
навички міжособистісної взаємодії, співпраці і роботи у команді: відкритість до співпраці, самосвідомість, дисциплінарна обізнаність,
інтеграція та командні навички;
здатність готувати заявки та розробляти проекти для подання на конкурси грантів на наукові дослідження;
лідерські навички: кар’єрне бачення, обрання та формування цілей проектів, координація та ведення інших до досягнення цілей, визначення
пріоритетів та координація власних завдань, прийняття відповідальних та обґрунтованих рішень, впевнений захист власних ідей та рішень,
вміння вирішувати конфлікти;
навички виживання: самомотивація та вміння мотивувати інших, наполегливість, здатність до пристосовування, самоусвідомлення розвитку
як науковця, створення кола спілкування та співпраця з колегами.

Разом з базовими (загальнонауковими) компетентностями, ця дисципліна має допомогти сформувати й низку фахових компетентностей у галузі
управління і адміністрування, а саме здатності:
-

розв’язувати комплексні проблеми;
до застосовування концептуальних та методологічних знань в науково-дослідній роботі;
до вирішення наукових проблем та завдань;
планувати та організувати дослідницьку діяльність;
оцінювати ефективність і результативність впровадження нововведень;
організовувати залучення коштів для дослідження з різних джерел, тощо.

2. Мета та цілі курсу
Метою вивчення УНПОФНД – є організаційно-управлінська підготовка здобувачів до пошуку фінансування та здійснення наукової роботи
самостійно та у взаємодії з іншими учасниками наукових проектів. Формування у здобувачів навичок до організації та фінансування наукової,
управління науковими проектами є головними завданнями навчальної дисципліни.
3. Формат курсу
В межах курсу здобувачі вищої освіти вивчають основи управління науковими проектами, організації та фінансування наукової діяльності.
Вивчаючи курс, здобувачі готують проектну заявку та науковий звіт як комплексне індивідуальне завдання, виступаючи з відповідними
доповідями на заключному занятті, а також приймають участь в обговоренні тем курсу.

-

4. Результати навчання
розуміти науково-практичний зміст та тенденції розвитку сучасного менеджменту;
усвідомлювати можливості організації та фінансування наукових розробок;
здійснювати процес організації та планування наукових досліджень;
використовувати принципи та методи проведення змін в управлінській діяльності, уміти ефективно розподіляти і делегувати повноваження
в структурі апарату управління проекту чи організації;
розробляти алгоритм реалізації ідеї проекту, оцінювати ефект від його реалізації;
організовувати, планувати та виконувати наукові дослідження фундаментального та/або прикладного спрямування;
застосовувати новітні інформаційні технології у проведенні наукових досліджень;
організовувати залучення коштів для дослідження з різних джерел.
5. Обсяг курсу
Вид заняття

лекції

практичні
заняття

самостійна робота

К-сть годин

16

16

88
6. Ознаки курсу

Рік викладання

семестр

спеціальність

Курс, (рік навчання)

Нормативний\вибірковий

2021/2022

3,4

073 "Менеджмент"

2

Н

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання
Здобувачі отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як традиційним
шляхом, так і з використанням університетської платформи онлайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у пошуку та аналізу
інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, здобувачі отримують, користуючись університетськими комп’ютерними
класами та бібліотекою.
8. Політики курсу
У процесі викладання навчальної дисципліни застосовуються інтерактивні методи навчання, відбувається активне долучення здобувачів до
обговорення кожного з питань курсу, що сприяє оволодінню ними компетентностями із організації та фінансування наукових досліджень та
управління науковими проектами. Особлива увага на заняттях приділяється практичним аспектам проведення наукового дослідження з
підготовкою кожним здобувачем індивідуального завдання – складання проектної заявки та наукового звіту.

9. Схема курсу
Тиж. /

Тема, план, короткі тези

год.

Тиж. 1.
2 акад.
год.

Тиж. 2.
2 акад.
год.

Тиж. 3.
2 акад.
год.

Тиж. 4.
2 акад.
год.

Змістовний модуль І. Основи управління
науковими проектами

Форма
діяльності
(заняття) /
Формат
Лекція

Матеріали

Презентація

Література

Завдання,

Ресурси в
інтернеті

год

16: 482-485
18: с. 17-32
20: с. 6-20

Передивитись презентацію,
2 год

Презентація

12: с. 16-22
20: с. 132-140

Передивитись презентацію,
2 год

5

Презентація,
кейси,
відповіді
здобувачів

20: с. 132-140

Передивитись презентацію та
кейси
4 год

5

Презентація

14: с. 212-215
16: с. 446-476
20: с. 51-53

F2F

Тема 1: Науковий проект
1.1. Сутність та різновиди наукових проектів
1.2. Процес розробки наукового проекту
1.3. Життєвий цикл наукового проекту
1.4. Основна документації наукового проекту
Тема 2: Лідерство та управління ресурсами
проекту
2.1. Роль та компетенції керівника проекту
2.2. Управління командою проекту
2.3. Планування та контроль ресурсів проекту
2.4. Робота зі стейкхолдерами проекту

Лекція

Тема 2: Лідерство та управління ресурсами
проекту
Розгляд кейсів з формування команди та управління
ресурсами проекту

Практичне
заняття
F2F

F2F

Тема 3: Процесне управління науковим проектом Лекція
3.1. Ініціація наукового проекту
F2F
3.2. Планування наукового проекту
3.3. Формування проектної заявки
3.4. Управління виконанням проекту
3.5. Завершення проекту та оформлення звіту

Макс.
оцінка

5

Вибір тем індивідуальних
завдань здобувачів.

Підготовка індивідуального
завдання
Передивитись презентацію,
2 год
Підготовка індивідуального
завдання

5

Тиж. 5.
2 акад.
год.

Тиж. 6.
2 акад.
год.

Тиж. 7.
2 акад.
год.

Тема 3: Процесне управління науковим проектом
Розгляд кейсів щодо здійснення основних процесів
управління науковими проектами

Тема 3: Процесне управління науковим проектом
Розгляд кейсів щодо формування проектної заявки
та оформлення звіту

Тема 4: Ризики та ефективність наукового
проекту
3.1. Управління ризиками проекту
3.2. Оцінка ефектів від реалізації наукового проекту
3.3. Оцінка ефективності і результативності

Практичне
заняття
F2F

Практичне
заняття
F2F

Лекція
F2F

Презентація,
кейси,
відповіді
здобувачів

16: с. 446-476

Презентація,
кейси,
відповіді
здобувачів

14: с. 212-215
20: с. 51-53

Презентація

20: с. 28-31,
98-114

Передивитись презентацію та
кейси
4 год

5

Підготовка індивідуального
завдання
Передивитись презентацію та
кейси
4 год

5

Підготовка індивідуального
завдання
Передивитись презентацію,
2 год

5

Підготовка індивідуального
завдання

впровадження нововведень
Тиж. 8.
2 акад.
год.

Тиж.1
2 акад.
год.

Тема 4: Ризики та ефективність наукового
проекту
Розгляд кейсів щодо управління ризиками та оцінки
ефективності наукових проектів

Практичне
заняття
F2F

Змістовний модуль ІІ. Організація та
фінансування наукової діяльності

Лекція
F2F

Тема 5: Організація наукової діяльності
5.1. Інституційна організація сучасної науки
5.2. Наукові установи: поняття, різновиди,
організаційна структура
5.3. Університетська наука: сутність, структура
5.4. Правові основи організації наукових досліджень

Презентація,
кейси,
відповіді
здобувачів

20: с. 28-31,
98-114

Презентація

20: с. 32-53

Передивитись презентацію та
кейси
4 год

5

Підготовка індивідуального
завдання
Передивитись презентацію,
2 год
Підготовка індивідуального
завдання

5

Тиж.2
2 акад.
год.

Тиж.3
2 акад.
год.

Тиж.4
2 акад.
год.

Тиж.5
2 акад.
год.
Тиж.6
2 акад.
год.
Тиж.7
2 акад.
год.

Тема 6: Джерела фінансування наукової
діяльності
6.1. Державне фінансування наукових робіт
6.2. Недержавне та змішане фінансування науки
6.3. Грантове фінансування наукових проектів
6.4. Стипендіальні та грантові програми для
науковців за міжнародними програмами

Лекція
F2F

Презентація

15: с. 162-211
20: с. 51-53

Тема 6: Джерела фінансування наукової
діяльності
Розгляд кейсів щодо обґрунтування обрання
джерела фінансування наукового проекту

Практичне
заняття
F2F

Презентації,
кейси,
відповіді
здобувачів

15: с. 162-211
20: с. 51-53

Тема 7: Планування наукового проекту
7.1. Календарне планування наукового проекту
7.2. Фінансове планування (бюджетування)
наукового проекту
7.3. Управління вартістю наукового проекту

Лекція
F2F

Презентація

15: с. 98-117

Тема 7: Планування наукового проекту
Розгляд кейсів щодо складання кошторису та
фінансового плану наукового проекту

Практичне
заняття
F2F

Презентації,
кейси,
відповіді
здобувачів

15: с. 98-117

Тема 7: Планування наукового проекту
Розгляд кейсів щодо складання календарного плану
наукового проекту

Практичне
заняття
F2F

Презентації,
кейси,
відповіді
здобувачів

15: с. 98-117

Тема 8: Програмно-інформаційні засоби в
управлінні науковою діяльністю
8.1. Використання Microsoft Project у плануванні та
управлінні науковими проектами
8.2. Електронні системи подачі проектних заявок:
огляд, особливості, переваги, можливості
8.3. Електронні засоби комунікації команди
наукового проекту

Лекція
F2F

Презентація

19: с. 177-192
21-30

Передивитись презентацію,
2 год

5

Підготовка індивідуального
завдання

Передивитись презентацію,
2 год

5

Підготовка індивідуального
завдання
Передивитись презентацію,
2 год

5

Підготовка індивідуального
завдання

Передивитись презентацію,
2 год

5

Підготовка індивідуального
завдання
Передивитись презентацію,
2 год

5

Підготовка індивідуального
завдання
Передивитись презентацію,
2 год
Підготовка індивідуального
завдання

5

Тиж.8
2 акад.
год.

Тиж. 9.
2 акад.
год.

Тема 8: Програмно-інформаційні засоби в
управлінні науковою діяльністю
Розгляд кейсів щодо використання Microsoft Project
для календарного планування, а також електронних
засобів для подачі проектної заявки та комунікації
проектної команди

Практичне
заняття
F2F

Проведення презентації (захисту) індивідуальної
роботи та залікового контролю

Підсумкове
заняття
F2F

Презентації,
кейси,
відповіді
здобувачів

19: с. 177-192
21-30

Передивитись презентацію,
2 год

5

Підготовка індивідуального
завдання

50

10. Система оцінювання та вимоги
Розподіл балів, що присвоюються здобувачам з навчальної дисципліни УНПОФНД, є сумою балів за виконання комплексного
індивідуального завдання (проектна заявка та науковий звіт) та за активність під час обговорення поточних тем на заняттях. У разі не набрання
достатньої кількості балів для отримання позитивної оцінки, здобувач має можливість отримати додаткові бали під час заліку. Впродовж курсу
здобувач за виконання індивідуального завдання отримує до 50 балів, за активну роботу на заняттях – до 80 балів (на лекційних – до 30 балів,
на практичних – до 50 балів). Складання заліку дає можливість отримати додатково до 50 балів.
Здобувач має підготувати протягом вивчення курсу індивідуальне завдання у вигляді проектної заявки та наукового звіту з презентацією
(захистом) під час практичних занять курсу.
Змістовний модуль І. Основи управління науковими проектами (40 балів)
Критерії оцінювання активності на заняттях (40 балів)
Підняття цікавих питань для обговорення – 10
Точність відповіді на поставлені питання – 20
Правдивість та точність подання додаткових фактів за предметом обговорення – 10
Змістовний модуль ІІ. Організація та фінансування наукової діяльності (40 балів)
Критерії оцінювання активності на заняттях (40 балів)
Підняття цікавих питань для обговорення – 10
Точність відповіді на поставлені питання – 20
Правдивість та точність подання додаткових фактів за предметом обговорення – 10

Індивідуальне завдання (50 балів)
Критерії оцінювання доповіді (50 балів)
Якість презентації (доповіді) – 20
Точність відповідей на запитання – 10
Повнота відповідей на запитання – 10
Якість оформлення роботи (статті) – 10
Залік (50 балів)
В залік входять питання за усіма 8 темами курсу, які поділені на два блоки відповідно до змістовних модулів дисципліни.
Критерії оцінювання на заліку (50 балів)
Точність відповідей на запитання – 20
Повнота відповідей на запитання – 20
Якість оформлення залікової роботи – 10
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Інтернет-ресурси
Academia.edu — соціальна мережа для співпраці вчених. Link: https://www.academia.edu
GanttProject is an open-source project management application for Windows, macOS and Linux desktops. Link: https://www.ganttproject.biz
European Commission. International Partnerships. Grants. Link: https://ec.europa.eu/international-partnerships/grants_en
Marie Skłodowska-Curie Actions: How to Apply. Link: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/how-to/apply_en
Microsoft Project 2019 – це найновіша версія Project. Link: https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/project/project-management-software
LinkedIn — соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів. Link: https://www.linkedin.com
ResearchGate – науковий портал та соціальна мережа, засіб співробітництва між вченими з будь-яких наукових дисциплін. Link:
https://www.researchgate.net
28. Гранти для молодих вчених. Scientific Social Community. Link: https://www.science-community.org/uk/grants/by-type/grants-for-young-scientists
29. Національний фонд досліджень України. Link: https://nrfu.org.ua
30. Стипендіальна база даних: DAAD Україна. Link: https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/
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