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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна "Управління науковими проектами" належить до
циклу природничо-наукових та спеціальних дисциплін.
Метою дисципліни “Управління науковими проектами" є формування у
аспірантів знань та вмінь щодо забезпечення інноваційного розвитку
підприємства, оцінювання його інноваційного потенціалу, обґрунтування та
реалізації ефективних господарських рішень з розвитку економіки
підприємства на інноваційних засадах.
Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час
семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення
знань має самостійна робота аспірантів.
Основна мета самостійної роботи студента полягає в засвоєнні в повному
обсязі навчальної програми та формуванні у аспірантів загальних і професійних
навичок, які відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця
вищого рівня кваліфікації.
Завдання методичних рекомендацій для самостійної роботи аспірантів з
дисципліни «Управління науковими проектами» полягає в конгруентному,
цілеспрямованому сприянні студентам в процесі самостійної підготовки до
семінарських занять. Для ефективного засвоєння курсу аспірант, працюючи
самостійно, має опрацювати не тільки основні, а й додаткові інформаційні
джерела з тем курсу.
Оскільки семінарські заняття є основним видом практичних занять і
ефективним засобом розвитку методології наукового та практичного мислення,
їх метою є закріплення теоретичних знань, отриманих на під час лекції,
застосування їх у сучасних економічних ситуаціях, та прагнення передбачити
подальший розвиток.
Структура семінарського заняття:
• заслуховування матеріалів, підготовлених за планом заняття;
• дискусійне обговорення незрозумілих та важливих актуальних проблем;
• заслуховування фіксованих виступів.
Слід також бути готовим до написання рефератів. При цьому аспірант
повинен навчитися вести пошук необхідної літератури в бібліотечних фондах
МАУП, у мережі інтернет тощо.
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Зміст самостійної роботи з дисципліни
«Управління науковими проектами»
Заняття 1.
Тема: " Загальна характеристика управління проектами "
1. Формування проектів у науковій сфері.
2. Специфіка управління науковими проектами та їх подібність з
раціональними пропозиціями.
3. Життєвий цикл наукового проекту та зміна ролей учасників у ньому.
Теми фіксованих виступів
1. Технології проектування новизни в науковій діяльності.
2. Оточення в формуванні наукового проекту відповідно до можливостей
економіки України.
3. Попередня оцінка ефективності наукових проектів.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 22]

Питання для самостійного вивчення
1. Види наукових проектів.
2. Система управління проектами
3. Сутність і фази наукового проекту.
Заняття 2.
Тема:

"Обгрунтування

економічної

та

соціальності

доцільності наукового проекту "
1. Формування ідеї наукового проекту.
2. Оцінка економічної та маркетингової життєздатності наукового
проекту.
3. Науковий аналіз проекту на основі комплексної експертизи.
4. Обгрунтування критерів оцінки ефективності наукових проектів.
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Теми фіксованих виступів
1. Зміст поняття «Соціальна ефективність наукового преокту».
Класифікація ефектів від наукових нововведень на стадії проектування.
2. Сучасні аспекти прояву ефективності в наукових проектах.
5. Еволюція розвитку наукових проектів за сучасних умов та конверсія з
військової сфери.
Література: [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22]
Питання для самостійного вивчення
1. Визначення та форми ефектів наукових проектів.
2. Виокремлення наукового та економічного результату: схильність до
венчурної діяльності.
3. Класифікація нових результатів з позиції ефектів неекономічного
характеру..
Заняття 3.
Тема:"Основні форми організації структури наукового проекту"
1.Сутність проектної організаційної структури при формуванні економічного
проекту: зв’язки субординації, координації, функціональності.
2. Критерії вибору організаційної структури на різних стадіях наукового
проекту.
3.Визначення функціональних обов’язків учасників проекту орієнтовно на
обрану структуру.
Теми фіксованих виступів
1.Види організаційних структур відповідно до кольорової теорії.
2.Критерії оцінки ефективності організаційної структури орієнтовно на
сучасні технології у сфері управління персоналом.
3.Визначення функціональних обов’язків учасників наукового проекту:
американський, японський(корейський), австралійський, скандинавський
підходи.
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Література [1 – 3; 8; 9; 12; 16; 17; 22]
Питання для самостійного вивчення
1.Елементи оргструктури за Мінцбергом.
2.

Оргструктури

наукових

проектів

у

транснаціональних

та

мультинаціональних компаніях. Критерії формування.
3. Визначення функціональних обов’язків учасників наукового проекту за
умови старт- апу
Заняття 4.
Тема: " Загальні підходи до планування і контролю наукових

проектів "
1.Технології планування реалізації наукового проекту за сучасних умов.
2.Цілі, призначення та види планів орієнтовно на методи одержання ефектів
за науковими проектами .
3.Фінансове планування за науковим проектом.
4. Розробка проектно-кошторисної документації та контроль за нею у різних
галузях економіки відповідно до специфіки наукових проектів.
Теми фіксованих виступів
1. Об'єктивні умови появи планування і контролю наукових проектів.
2. Функціональна схема взаємодії фінансового планування
організаційної структури у науковому проекті.

та

Література [1 – 3; 4; 11; 12; 16; 22]
Питання для самостійного вивчення
1. Інноваційний і життєвий цикли в науковому проектів спів падання та
відмінності у центрах відповідальності.
2. Маркетингові інструменти на попередньому етапі та етапі
впровадження. Їх відображення у планових документах.

6

Заняття 5.
Тема: " Структуризація наукового проекту"
1. Визначення структури наукового проекту на етапі планування та
впровадження: загальне та особливе.
2. Управління окремими компонентами наукового проекту.
3. Завдання структуризації наукового проекту на різних стадіях.
4. Послідовність здійснення структуризації наукових проектів у різних
сферах господарювання.
5. Визначення структури наукового проекту на етапі планування
підприємницької діяльності в організаціях різних типів та стадій
функціонування.
Теми фіксованих виступів
1. Система механізмів структуризації наукових проектів.
2. Інструменти залучення коштів з різних джерел відповідно до
виокремлених структурних елементів: формування пріоритетів.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22]
Питання для самостійного вивчення
1. Структуризація суспільства та наукових проектів. Їх синхронність.
2. Механізми мобілізації залучення коштів та персоналу у наукових
проектах, особливості мотивації.
Заняття 6.
Тема: " Сітьове і календарне планування наукового проекту "
1.Математичні методи планування при формуванні та впровадженні
наукового проекту.
2. Сіткове планування наукового проекту .
3.Календарне планування наукового проекту.
4.Оптимізація наукового проекту за критеріями часу.
Теми фіксованих виступів
1. Сіткове планування наукових проектів та теорія графів.
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2. Науково-технічне прогнозування в організація НДДКР.
3. Аналіз і прогнозування в календарному плануванні наукового проекту:

платіжний календар.
Література [1 – 3; 4; 8; 12; 16; 17; 22]
Питання для самостійного вивчення
1. Сітьові графіки в управлінні науковими проектами.
2. Формування графіків впровадження наукових проектів.
3. Критерій часу в наукових проектах. Класичні проміжки часу.
Заняття 7.
Тема: " Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету

за науковими проектами "
1.Матеріально-технічна підготовка наукового проекту.
2.Категорії витрат за науковими проекту.
3.Порядок планування витрат за

науковим проектом: першопочатковий

капітал.
4.Розробка бюджету наукового проекту та підбір джерел його формування.
5.Можливості внесення змін до проектного бюджету з метою одержання
результату, координування діяльності.
Теми фіксованих виступів
1. Разові витрати в наукових проектах.
2. Змішане фінансування наукових проектів та види бюджетів.
Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20]
Питання для самостійного вивчення
1. Принцип синхронності надходження та витрачання у наукових
проектах.
2. Принципи фінансування наукових проектів державою.
Заняття 8.
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Тема: " Контроль виконання наукового проекту "
1.Контроль як основа управління проектною діяльністю наукового
характеру.
2.Види контролю виконання наукового проекту за сучасних умов.
3.Технологія оцінки наукової проектної діяльності.

1.

Теми фіксованих виступів
Регулювання процесу реалізації проекту. Причини внесення змін та

оцінка наслідків.
2.

Контроль та контролінг в транснаціональних корпораціях за науковими

проектами.
Література: [1 – 3; 12 - 15; 17 - 19]
Питання для самостійного вивчення
1. Створення і використання умов для застосування контролю наукового
проекту.
2. Управління персоналом в процесі реалізації наукового проекту.
3. Управління рівнем конкурентоспроможністю

наукового

проекту

орієнтовно на оточення.
Заняття 9.
Тема: " Управління ризиками в наукових проектах "
1. Проектні ризики та їх класифікація в умовах невизначеності.
2.Принципи управління проектними ризикам за сучасних умов.
3.Методи аналізу ризиків наукового проекту.
4. Можливості зниження та протидії ризикам внаслідок застосування
наукового підходу.
Теми фіксованих виступів
1. Особливості ескалації ризиків у науквоих проектах.
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2. Концепція диверсифікації ризиків та різних етапах впровадження
наукового проекту.
3. Характеристика результатів і ефективність протидії ризикам наукового
проекту.
Література [1 – 3; 5 - 7; 17 - 19]
Питання для самостійного вивчення

1. Оцінка ризиків у науковому проекту з урахуванням диверсифікації між
учасниками.
2. Критерії економічної привабливості наукових проектів орієнтовно на
рівень ризику.
3. Методи оцінки ризиків у наукових проектах.
ПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЙ
1. Різновиди проектів наукового характеру.
2. Ознаки наукових проекти від планів,програм.
3. Об’єктивна необхідність управління науковими проектами
4. Елементи системи управління проектами,їх склад і взаємозв’язок між
операційним та стратегічним .
5. Фази та стадії життєвого циклу наукового проекту.
6. Концепція проекту та які етапи їі розробки.
7. Етапи обrрунтування ефективності проекту.
8. Функції аналітиків щодо обґрунтування технічних і економічних
можливостей виконання наукового проекту.
9. Основні етапи техніко-економічного, фінансового та економічний
аналізу за науковими проектами.
10. Соціальну експертизу майбутнього наукового проекту.
11. Показники оцінки ефективності наукового проекту.
12. Методика розрахунку основних фінансових показників, які
застосовуються для ефективного відбору наукових проектів.
13. Визначте переваги та недоліки різних фінансових показників оцінки
ефективності наукових проектів.
14. Організаційна структура управління наукових
проектом та його
структуризація.
15. Принципи формування проектних груп з елементами наукової
діяльності.
16. Базові елементи організаційної структури управління науковими
проектами.
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17. Функціональний та цільовий підходи у формуванні та впровадженні
наукових проектів, їх переваги та недоліки..
18. Визначте особливості функціонування проектної організаційної
структури управління в наукових проектах.
19. Переваги та недоліки матричної організаційної структури в наукових
проектах
20. Дайте характеристику внутрішнім організаційним структурам
управління науковим проектом та їх взаємодії з центрами
відповідальності.
21. Етапи включає загального процесу планування в наукових проектах
22. Основні процеси планування проектів та їхня характеристика.
23. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування наукових проектів.
24. Засоби та джерела фінансування наукового проекту.
25. Склад і порядок формувння кошторисної документації в наукових
проектах.
26. Базові підходи до вибору проектних фірм.
27. Засоби фінансування наукового проекту.

1.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Види наукових проектів.
2. Система управління проектами
3. Сутність і фази наукового проекту.
4. Сутність техніко-економічного обґрунтування.
5. Поняття і класифікація грантових наукових проектів.
6. Організаційні структури наукових проектів.
7. Сітьові графіки в наукових проектах.
8. Методи оцінки ефективності наукових проектів.
9. Види ефектів та результативність наукових проектів.
10. Наукові проекти в економіці знань.
11. Порівняльна характеристика організаційних структур.
12. Юридичне оформлення наукових проектів.
13. Техніко-економічне обґрунтування в наукових проектах.
14. Розподіл відповідальності в наукових проектах.
15. Маркетингові елементи у наукових проектах.
16. «Елеватор пітч» як інструмент пошуку інвестора або спонсора в
наукових проектах.
17. Наукові проекти як витоки створення організації.
18. Маркетинговий підхід у виборі наукового проекту.
19. Стратегії фінансування наукового проекту.
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20. Способи та методи активізації новаторів-покупців у реалізації
наукових проектів.
21. Комбіноване фінансування наукових проектів
22. Етапи формування й оптимізація складу джерел і механізмів
фінансування наукових проектів
23. Наукові проекти та зміни в законодавстві за сучасних умов.
24. Позабюджетні наукові проекти.
25. Перелік діючих наукових проектів оприлюднених на рівні держави.
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