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ДИСЦИПЛІНА  
«ПРОФЕСІЙНЕ ПРОЕКТНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ»  
 
Анотація. У дисципліні представлено специфіку проєктів в науковій сфері, можливість 
застосування методології управління проєктами в наукових проєктах, аспекти 
підготовки проєктних пропозицій, пошуку інвесторів, життєвий шлях наукового проєкту, 
особливості створення та розвитку проєктних команд, питання та проблеми виходу на 
міжнародні ринки та залучення іноземних інвестицій, маркетингові дослідження в 
наукових проєктах, оцінки продукту проєкту з позиції привабливості для ринку, а також 
досвід передових країн світу у розвитку науки завдяки реалізації наукових проєктів. 
Проектне управління науковою діяльністю передбачається розглядати, з одного боку, 
як інструмент управління і розвитку наукової діяльності та з іншого, як предмет 
вивчення проектного менеджменту для молодих науковців в Україні. Дисципліна 
охоплює методологію наукометричних оцінок результативності наукової діяльності, 
аналітику кількісних закономірностей розвитку наукових проєктів.  
Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів знання та практичні навички, 
які дозволять ефективно використовувати на практиці методології, моделі, методи та 
засоби професійного управління науковими проєктами на рівні, який відповідав би 
вимогам підготовки докторів філософії. 
Попередні вимоги:  
Освоєння курсу спирається на знання, уміння, навички та компетенції, що були 
сформовані на попередніх рівнях вищої освіти. Перш за все мова йде про 
організаційне та правове підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької 
роботи, її презентації науковій спільноті, захисту і комерціалізації майнових прав 
інтелектуальної власності та її результатів.  
Дисципліна складається з одного модуля, який включає такі теми: 

Тема 1. Управління проєктами як особливий вид управління. 
Тема 2. Особливості наукових проєктів та методологій управління такими 

проєктами. 
Тема 3. Організація управління науковими проєктами.  
Тема 4. Основні функції та компоненти професійного управління науковими 

проєктами. 
Тема 5. Засоби управління науковими проєктами. 
Тема 6. Проблеми управління науковими проєктами у ЗВО. 
Тема 7. Оцінювання результатів наукових проєктів. 
Тема 8. Кількісні закономірності розвитку наукових проєктів. 

Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: ДВА.3.01.08, другий рік навчання.  
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 

24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 

98 годин самостійної роботи. 
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кафедри технологій управління 
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