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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 
Курс спрямований на засвоєння здобувачами ступеня доктора філософії 

(PhD) з базових засад управління науково-дослідницьким проєктом та основ 

грантової діяльності; формування практичних навичок з підготовки, 

оформлення, репрезентації, просування й популяризації власних наукових 

розробок в Україні та світі. 

 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування знань і навичок щодо базових засад управління 

науково-дослідницьким проєктом та основ грантової діяльності, у тому числі 

промоції своїх наукових напрацювань. 

 

Завдання:засвоїти теоретичні знання та виробити практичні навички з 

підготовки, оформлення, репрезентації, просування й популяризації власних 

наукових розробок в Україні та світі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні 

знати: 

- класифікацію наукового продукту; 

-  критерії оцінки наукового продукту; 

- засоби промоції наукового продукту; 

- способи створення і просування наукової публікації; 

- джерела фінансування наукових досліджень; 

- порядок підготовки науково-дослідних проєктних заявок; 

уміти: 

- представити результати власної наукової роботи; 

- визначати орієнтовний якісний рівень наукового продукту; 

- підготувати і оформити науковий продукт; 

- забезпечити доступність завершеного наукового продукту для потенційних 

споживачів на прийнятних для розробника умовах; 

- здійснювати пошук потенційних інвесторів (грантодавців) та партнерів своєї 

наукової діяльності; 

- оформити і подати проєктну (грантову) пропозицію. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИМОГИ 

 

ТЕМА 1.1. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧЕНОГО, ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Наукова діяльність: сутність, значення та основні форми. Оцінка роботи 

вченого. Класифікація наукових заходів, як важливого складника інтенсивної наукової 

діяльності: конференція, конгрес, школа, форум, семінар, симпозіум, круглий стіл, 

тренінг тощо. Характеристика різновидів публічних презентацій та виступів. 

Популяризація діяльності вченого у процесі здобуття і реалізації грантового науково-



 
 

дослідного проекту. Промоція наукового доробку вченого як передумова 

комерціалізації наукової діяльності. Стажування як спосіб реклами наукових 

здобутків. 

Перспектива та засоби представлення та ідентифікації вченого в електронному 

середовищі: адміністрування власної веб-сторінки, створення профілю вченого на 

платформі Google-академія, в використання професійних соціальних мережах 

ResearchGate, LinkedIn. Застосування цифрових ідентифікаторів науковця ORCID та 

ResearcherID. Репозитарії закладів та установ, електронні ресурси бібліотек, веб-

сторінки наукових періодичних видань тощо. Алгоритм наукової комунікації в 

електронному середовищі: інтернет-публікації та інтернет-конференції.  

 

ТЕМА 1.2. НАУКОВИЙ ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО 

Класифікація різновидів та якісна характеристика наукових продуктів. 

Прийняття рішення щодо форми представлення (оформлення) наукового продукту. 

Особливості просування наукового продукту в цифрову епоху: захист та 

опублікування результатів наукової роботи, представлення на наукових заходах, 

наявність в цифровому середовищі, пошук грантодавця, реєстрація (патентування) 

тощо. Візуалізація результатів наукової роботи. Авторські права. Реклама наукового 

продукту.  

ТЕМА 1.3. ПУБЛІКАЦІЯ ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ ФОРМ НАУКОВОГО 

ПРОДУКТУ 

Класифікація наукових публікацій та їх типова структура. Наукометрія. Фактори 

рейтинговості наукової публікації. Вибір наукового журналу чи видавництва для 

опублікування результатів дослідження. Розгляд та опублікування результатів 

дослідження наукової праці у різновидових вітчизняних та закордонних виданнях: 

рецензовані та нерецензовані, фахові і періодичні видання, зареєстровані у 

наукометричних базах Scopus і Web of Science Core Collection). Можливості, переваги 

та недоліки електронних публікацій.  



 
 

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНОЮ І ГРАНТОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

ТЕМА 2.1. ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Державна дослідницька інфраструктура України. Суб’єкти наукової та науково-

технічної діяльності. Характеристика основних джерел фінансування наукових 

проєктів: програми МОН України та Національного фонду досліджень України, 

академічно-приватне партнерство. Європейський дослідницький простір: програми 

ЄС (Горизонт 2020, Ерасмус+), цільове субсидування у розвинутих країнах світу, 

фінансування наукових проєктів неурядовими організаціями. 

Економічні, соціальні та правові гарантії наукової і науково-технічної 

діяльності, свободи наукової творчості в Україні. Залучення ресурсів на наукові 

дослідження. Державна реєстрація проектів. Статус та завдання Національного фонду 

досліджень України. Види та напрями грантової підтримки Національного фонду 

досліджень України. Грантова підтримка наукової і науково-технічної діяльності за 

рахунок коштів державного бюджету.   

Міжнародні програми і гранти як джерела фінансування досліджень. 

Міжнародна програма як група пов’язаних і координованих міжнародних проектів, які 

забезпечують досягнення мети на основі вибраної стратегії. Чинна система 

міжнародних донорських організацій. Білатеральні проєкти науково-технологічного 

співробітництва. 

ТЕМА 2.2. ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Видова характеристика проєктів. Вибір виду проекту. Аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища проєкту. Визначення грантодавця. SWOT-аналіз проекту. 

Формування організаційної структури проекту, визначення ролей і відповідальності 

виконавців проєкту. Оцінка тривалості робіт проєкту. Планування ресурсів, витрат і 

проєктного бюджету. Визначення вимог до обладнання та матеріальних ресурсів і 

розрахунок вартості проєкту. Алгоритм та методика підготовки проєктних пропозицій 

(грантової заявки). Особливості створення та розвитку проєктних команд у наукових 

проєктах. Технічні та організаційні аспекти реалізації наукового проєкту в Україні.  

 



 
 

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва 
теми 

Кількість годин 
денна форма 

1. Тема 1.3. Публікація як одна з важливих форм 

наукового продукту 
4 

2. Тема 2.1. Фінансування наукової діяльності 

 
4 

3. Тема 2.2. Проєктний менеджмент 

 
4 

Усього 
годин 

12 

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
НАВЧАННЯ 

 
Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу: 

– анотування наукової літератури; 
– опрацювання й коментування довідкових джерел; 
– презентація підготовленого індивідуального завдання на обрану тему; 
– захист підготовлених рефератів, доповідей; 

 

Індивідуальні завдання: 

Підготовка термінологічного словника з дисципліни. 

Підготовка тез на наукову конференцію. 

Підготовка рефератів, доповідей за проблематикою курсу. 

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна й індивідуальна робота за 

темами, виконання тестових завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання 

академічної доброчесності та нормативних документів. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS 

 

Оцінка за національною шкалою Оцінка ЄКТС 100-бальна система 

оцінювання 
Екзамен 

(чотирирівнева) 

Залік 

(дворівнева) 

відмінно зараховано A 90-100 

добре зараховано B 80-89 

C 71-79 

задовільно зараховано D 61-70 

E 50-60 

незадовільно не зараховано FX 30-49 

F 0-29 
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