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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Менеджмент наукових досліджень”) 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань: 

10 Природничі науки 
Денна форма навчання 

Модулів – 1 Спеціальність: 

102 Хімія 

Вибіркова 

Блоків змістових модулів – 1 Рік підготовки –другий 

Загальна кількість годин – 150 Спеціалізація: 

Неорганічна хімія 

Семестр – 1 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи – 3,625 

Лекції – 16 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

доктор філософії 

Практичні – 32 год 

Самостійна робота – 102 год 

Вид контролю – залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить – 0,47. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою і завданням навчальної дисципліни “Менеджмент наукових досліджень” є 

формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять оволодіти 

методологією організаційного менеджменту підготовки проведення наукових досліджень, 

фінансового менеджменту - процесу створення науково-інноваційного проекту, та науково-

популяризаційного менеджменту - виробити технічні навички в підготовці публікацій і 

презентацій, що в подальшому стане цінним інструментом під час виконання магістерської 

роботи та її апробації.  

 

 

В результаті вивчення цього  курсу аспірант повинен 

 знати:  

методологію організації наукових досліджень, фінансового та ресурсного забезпечення та 

ефективної апробації одержаних результатів (підготовки наукової публікації, висвітлення 

одержаних наукових результатів на конференціях, семінарах, тощо). 

 

 вміти: 

вибрати та обгрунтувати тему накового дослідження, якісно скласти план наукового 

дослідження, підготувати запит на фінансування, приготувати текст публікації, створювати 

таблиці даних та їх форматування, вміло користуватися графічними програмами для 

створення графіків, рисунків, діаграм, схем, тощо. 

Навчальний курс охоплює 5 кредитів (150 год). Курс складається з 16 год лекційних занять, 

32 год практичних занять та 102 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента 

складає 3 год аудиторних занять та 6,375 год самостійної роботи 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

 Тема 1. Вступ. Менеджмент. Види менеджменту. Менеджмент у науці. Наука та її 

функції. Завдання та класифікації накових досліджень. Основні форми науково-дослідної 

роботи. Види ефективності наукових досліджень.  

 Тема 2. Організаційний та кадровий менеджмент наукових досліджень. 

Кваліфікація наукових та науково-педагогічних працівників. Структура науково-дослідної 

частини ВНЗ. 

 Тема 3. Інноваційний та фінансовий менеджмент наукових досліджень. Державні 

та міжнародні фонди для підтримки наукових досліджень.  

 Тема 4. Грантові пропозиції. Запити на фінансування наукових досліджень. 

Структура запиту. Прoцедура проведення конкурсу запитів для проведення науково-

дослідних робіт. 

 Тема 5. Академічний та науково-технічний обмін. Міжнародні науково-дослідні 

центри та їх  структура. 

 Тема 6. Наукова інформація. Інформаційно-пошуковий менеджмент. Наукові 

бібліотеки та електронний доступ до інформації. Бази даних. 

 Тема 7. Інформаційно-презентативний менеджмент наукових досліджень. Види 

наукових публікацій. Наукові видавництва. Індекс цитування (Science Citation Index, – SCI). 

Патентно-ліцензійна діяльність. 

Тема 8. Наукометричні показники вченого. Індекс цитованності публікацій. Індекс 

Хірша. Міжнародний реєстр учених. ORCID. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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№ Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лк пр лаб ср 

МОДУЛЬ 1 

1 Вступ. Менеджмент. Види менеджменту. Менеджмент у науці.  2 4 – 10 

2 
Організаційний та кадровий менеджмент наукових 

досліджень. 
2 4 – 14 

3 
Інноваційний та фінансовий менеджмент наукових 

досліджень. 
2 4 – 14 

4 Грантові пропозиції. 2 4 – 14 

5 Академічний та науково-технічний обмін. 2 4 – 14 

6 Наукова інформація. Інформаційно-пошуковий менеджмент. 2 4 – 14 

7 
Інформаційно-презентативний менеджмент наукових 

досліджень. 
2 4 – 14 

8 Наукометричні показники вченого. 2 4 - 8 

 ВСЬОГО 16 16 – 102 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1 

1 Вступ. Організація наукових досліджень у вищих навчальних закладах. . 

Планування наукового дослідження. Вибір теми. Об'єкт, предмет та мета 

наукового дослідження. 

4 

2 Пошук науково-технічної інформації. Огляд літератури. Висновки з 

літературного огляду. Вибір методик експериментального дослідження. 

Характеристика методів та дослідницької апаратури. 

4 

3 Методологія проведення наукового експерименту. Обробка результатів та 

їх аналіз. Початкова презентація одержаних результатів. Семінари, 

конференції та симпозіуми. Підготовка тез доповідей. 

4 

4 Публікація наукових результатів. Наукові статті. Алгоритм написання 

наукової статті.  
4 

5 Система електронного відправлення публікації до друку (ESS-Electronic 

Submission System). Рецензування накової статті. Відповіді рецензентам. 
4 

6 Підготовка заявки на корисну модель та патент. Підготовка запиту 

індивідуального наукового гранту. 
4 

7 Підготовка запиту колективного наукового гранту. Підготовка запиту 

наукової стипендії.  
4 

8 Дослідження наукометричних показників науковців. Заключне заняття. 4 

 ВСЬОГО 32 

 

 

 

6. Методи навчання 

 

Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, інструктаж (вступний та поточний) під час виконання 

лабораторних робіт; 

б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та графіками; 

в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію навчальної роботи 

для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні досліджень, 
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узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації результатів досліджень 

різноманітних об’єктів. 

 

 

7. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

Контроль знань здійснюється за результатами іспиту. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 
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