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Протокол вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» № 7від 19.12.2018 р.  

Науковий напрям, проблема дослідження (для галузевої тематики). 

Науковий напрям. 13. Управління та економіка освіти.  

Термін виконання: 01.02.2019 р. – 31.12. 2021 рр. 

Об’єкт дослідження – процес вдосконалення системи управління 

проєктами економічного, соціального та інформаційного спрямування. 

Метою роботи є обґрунтування методологічних та методичних 

аспектів формування та удосконалення системи управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій.  

Методи дослідження – методи теоретико-методологічного 

узагальнення, аналізу і синтезу, ретроспективного аналізу, системний та 

синергетичний підходи, принцип єдності позитивного і нормативного 

аспектів суспільно-правових, соціально-економічних досліджень, економічне 

моделювання, статистичні методи та інші.  

уточнено поняття «механізм», «інформаційні механізми», 

«управлінська команда», «команда управління проєктом». 

запропоновано інструмент забезпечення цілісного підходу до 

запровадження сталості в проєкти розвитку громади у вигляді матриці 

оцінювання сталості McConville, яка дозволяє ранжувати (оцінити) 

можливості забезпечення сталості на кожному етапі проєкту; 
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зазначено недоліки класичного методу управління проектами; 

виявлено ролі членів команд управління проєктами; ознаки збереження 

маргіналізації жінок в управлінні проєктами: низький рівень участі жінок в 

управлінні проєктами; переважно незначна роль жінок як керівників 

проєктів;  

висвітлено етапи становлення та усвідомлення проєктного 

менеджменту в Україні; 

виділено виміри сталості з врахуванням інтересів зацікавлених сторін 

та ключові її фактори, за допомогою яких забезпечується можливість 

продовжувати отримувати вигоди від реалізації проєкту після завершення 

отримання основної допомоги від донора; 

окреслено особливості використання методів управління проєктами; 

визначено способи і методики формування команд управління 

проектами; основні виміри сталості – соціальний, економічний та 

екологічний, що реалізуються в концепціях та проєктах місцевого розвитку;  

пріоритетність талантів як ключового ресурсу для реалізації успішних 

проєктів, що розглядається як засіб для збільшення участі жінок на всіх 

рівнях управління проєктами, програмами та портфелем проєкту; 

перспективні шляхи розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування та 

територіальних громад в Україні; 

сформульовано основні рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності команд управління проєктами. 

розкрито сутність елементів системи управління проєктами (цілі, 

принципи, функції, методи, організаційна структура, інформаційне 

забезпечення управління тощо); історичну ретроспективу управління 

проєктами; принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і 

територіальних громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

встановлено, особливості формування команд управління проектами; 

історія розвитку та популярності проектного менеджменту, проектної 

діяльності на практиці неодноразово довела своє ефективність та 
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перспективність розвитку. Умови соціально-економічного розвитку України 

свідчать про орієнтацію на якісно новий рівень управління з використанням 

проектного формату від локальних комерційних, соціальних ініціатив на 

засадах краудфандингу до державного рівня як засіб соціального і 

економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів 

міжнародних фінансових організацій; 

охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: 

класичний проектний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 

PRINCE2 (; правові, організаційні, соціальні, мотиваційні, кадрові та  

механізми матеріально-технічного забезпечення формування спроможних 

територіальних громад. 

На основі результатів виконання НДР розроблено – лекційні курси та 

програми навчальних дисциплін: «Управління проєктною командою» 

(к.держ. упр., доцент О.А. Ковтун), «Бізнес-планування проєктно-

орієнтованих організацій» (к.держ. упр., доцент О.А.Ковтун), «Маркетинг 

проєктно-орієнтованих організацій» (к.держ. упр., доцент О.А.Ковтун), 

«Антикризовий менеджмент» (к.держ. упр. Шмагун А.В.), «Тренінг 

«Управління проєктами: від SMART до PMP» (к.держ. упр., доцент О.А. 

Ковтун, к.е.н., доцент Бережна Г.В., д.держ. упр., професор Карташов Є.Г.); 

«Планування і виконання проєктних дій» (к.е.н., доцент Бережна Г.В.), 

«Методика та стандарти проєктного менеджменту» (к.е.н., доцент Бережна 

Г.В.), «Управління фандрейзингом» (к.е.н., доцент Бережна Г.В.), 

«Управління міжнародними проєктами та програмами» (к.е.н., доцент 

Бережна Г.В.); «Управління проєктами в публічній сфері» (к.е.н., доцент 

Бережна Г.В.); «Інформаційні технології в управлінні проєктами» 

(к.пед.наук., доц. Дубініна О. В.) 

Упровадження НДР – монографії 4, підручники 2:  

1. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., 

Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. та ін. Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 
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проектами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: 

НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 396 с.  

2. Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління 

освітньою системою. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: 

виклики ХХІ століття: колективна монографія / за наук. ред. М.О. Кириченка. 

Київ : ДЗВО «Ун-т менеджм. освіти», 2021. С. 8-16.  

3. О. В. Алейнікова, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, О. А. 

Брусєнцева, О. В. Дубініна, В. В. Іванова, А. П. Михайлов, О. В. Мурашко,  

М. Е. Морозова, О. Г. Постоєва, Л. М. Савчук, О. Л. Фещенко. Управління 

конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, 

практика: колективна монографія за заг. ред. д. е. н., професора В. В. 

Іванової. – Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. – 231 с. 

(О. В. Аленікова. Розділ 1.1 Менеджеріалізм та маркетизація системи 

державного управління як основа формування умов розвитку конкуренції 

(с.9-24); О. В. Дубініна. Розділ 4.3 Модель формування інформаційної 

культури майбутніх Project менеджерів (с.189-210) 

4. Букорос Т.О. Формування регіональних інноваційних структур 

розвинених країн. Формування теоретико-методологічного базису 

управління розвитком інноваційного потенціалу регіональних соціально-

економічних систем на синергетичних засадах: монографія / за ред. Дмитра 

Солохи. Вид-во Бачки-Петровац, Сербія. 2019. С. 156-202. 

Навчальні підручники (у співавторстві) 

5. Карташов Є. Г., Євдокимов В. В., Драган І. О., Дацій О. І. 

Державне та регіональне управління : [підручник] / Є. Г. Карташов, В. В. 

Євдокимов, І. О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. – Київ 

: Освіта України, 2019. – 248 с. 

 



5 

ЗМІСТ 

Частина 1   

Скорочення та умовні познаки  

ВСТУП…………………………………………………………………… 9 

РОЗДІЛ І Загальна характеристика роботи……………………… 12 

1.1. Обґрунтування доцільності виконання теми………… 12 

1.2. 
Характеристика діяльності щодо виконання теми 

науково-дослідної роботи…………………………….. 
13 

РОЗДІЛ ІІ 
Зміст і основні результати науково-дослідної 

роботи…………………………………………………… 
15 

2.1. 
Сутність науково-дослідної роботи та 

характеристика отриманих результатів………………. 
15 

2.2 
Упровадження і використання результатів 

дослідження у практиці……………………………….. 
19 

2.3. Проведення масових науково-практичних заходів….. 21 

2.4. 
Список наукових праць, підготовлених творчим 

колективом………………………………………………

. 

27 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………... 39 

Перелік джерел посилання……………………………………………… 45 

 



6 

Скорочення та умовні познаки 

ВВП – Валовий внутрішній продукт; 

ДЗВО – державний заклад вищої освіти; 

ІТ – інформаційні технології; 

НДР – науково-дослідна робота; 

НАПН України – Національна академія педагогічних наук України; 

ОПП – освітньої-професійна програма; 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні, в умовах 

трансформаційних змін суспільства та розвитку цифрових процесів в державі 

якісне функціонування сучасного підприємства, організації чи установи 

пов’язано із здійсненням проєктної діяльності. Оскільки «проєктна діяльність 

– конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на 

розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в 

процесі цілепокладання, планування і здійснення проєкту» [1]. Проєктна 

діяльність належить до способів людської практики, що пов’язана із 

створенням ідеального прообразу функціонування підприємства, організації 

чи установи, а також з оцінкою ефективності впровадження проєктних дій. В 

енциклопедії освіти зазначено, що «проєтування виступає як творча, 

інноваційна діяльність, оскільки завжди спрямована на створення об’єктивно 

і суб’єктивно нового продукту» [2]. 

У своїх дослідженнях В. Ассаул акцентує увагу на тому, що головним 

завданням проєктної діяльності має виступати не набуття нових знань, а 

вміння особистості орієнтуватися у вирії нових подій які відбувають в 

державі, зокрема: «соціальних, економічних, інформаційних, а також 

оволодіти досвідом життя в громаді. Все це передбачає не пасивну адаптацію 

в соціумі, а розвиток активного творчого самоствердження в суспільстві з 

метою його розвитку та самовдосконалення» [3]. Відповідно в наслідок 

соціально-економічних перетворень, які зараз відбуваються в Україні, 

розробляються та реалізуються нові моделі і механізми економічних 

відносин вдосконалення системи управління проєктами у різних сферах. 

Саме тому актуальним постає питання щодо визначення та 

обґрунтування економічних, соціальних та інформаційних механізмів 

формування та вдосконалення системи управління проєктами. 

Метою роботи є обґрунтування методологічних та методичних 

аспектів формування та удосконалення системи управління проєктами 
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економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій.  

Об’єкт дослідження – процес удосконалення системи управління 

проєктами економічного, соціального та інформаційного спрямування. 

Предметом дослідження визначено економічні, соціальні та 

інформаційні механізми удосконалення системи управління проєктами в 

умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. 

Методи дослідження – методи теоретико-методологічного 

узагальнення, аналізу і синтезу, ретроспективного аналізу, системний та 

синергетичний підходи, принцип єдності позитивного і нормативного 

аспектів суспільно-правових, соціально-економічних досліджень, економічне 

моделювання, статистичні методи та інші.  

Завдання дослідження: 

1. За результатами теоретичного аналізу проблеми окреслити 

методологічні та методичні аспекті формування системи управління 

проєктами економічного і соціального спрямування.  

2. Обґрунтувати економічні, соціальні та інформаційні механізми 

удосконалення системи управління проєктами в умовах суспільно-

політичних трансформацій в Україні. 

3. Визначити особливості діяльності організацій економічного та 

соціального профілю в умовах суспільно-політичних змін в Україні.  

4. Визначити основні виміри сталості – соціальний, економічний та 

екологічний, що реалізуються в концепціях та проєктах місцевого розвитку. 

5. Охарактеризувати сучасні методи управління проєктами в умовах 

цифровізації суспільства. 

6. Розробити лекційні курси та програми навчальних дисциплін, які 

реалізують на базі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Управління проєктами» 

Практичне значення роботи буде полягати: 

‒ в можливості використання логічно доведених до рівня конкретних 
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пропозицій результатів дослідження щодо ефективного управління для 

досягнення стратегічних цілей організацій в управлінській практиці 

спеціалістів різних рівнів 

‒ результати дослідження слугуватимуть основою для подальшого 

розвитку теоретичних, організаційних, методичних і методологічних питань 

управління проєктами економічного та соціального спрямування в умовах 

суспільно-політичних трансформацій в Україні  

‒ висновки та практичні рекомендації будуть використані у роботі 

спеціалістами сфери державного управління та місцевого самоврядування, 

здобувачами вищої освіти магістерських освітніх програм, зокрема освітньої 

програми «Управління проєктами», науковцями та аспірантами. 

Впровадження результатів роботи. Обґрунтовані в науково-дослідній 

роботі теоретичні положення та рекомендації доцільно використовувати у 

освітньому процесі підготовки здобувачів освіти за освітньо-професійними 

програмами підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти «Управління проектами», спеціальності 073 «Менеджмент», 

«Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 
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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

1.1. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ ТЕМИ 

 

Соціальним ефектом є нові знання, вміння, навички; корисні, 

соціально значимі зв’язки, ефективні комунікації, взаємодії, партнерства, 

проєкти в різних сферах.   

Метою роботи є обґрунтування методологічних та методичних 

аспектів формування та удосконалення системи управління проєктами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій.  

Об’єкт дослідження – процес удосконалення системи управління 

проєктами економічного, соціального та інформаційного спрямування. 

Предметом дослідження визначено економічні, соціальні та 

інформаційні механізми удосконалення системи управління проєктами в 

умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. 

Завдання дослідження: 

1. За результатами теоретичного аналізу проблеми окреслити 

методологічні та методичні аспекті формування системи управління 

проєктами економічного і соціального спрямування.  

2. Обґрунтувати економічні, соціальні та інформаційні механізми 

удосконалення системи управління проєктами в умовах суспільно-

політичних трансформацій в Україні. 

3. Визначити особливості діяльності організацій економічного та 

соціального профілю в умовах суспільно-політичних змін в Україні.  

4. Визначити основні виміри сталості – соціальний, економічний та 

екологічний, що реалізуються в концепціях та проєктах місцевого розвитку. 

5. Охарактеризувати сучасні методи управління проєктами в умовах 

цифровізації суспільства. 
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6. Розробити лекційні курси та програми навчальних дисциплін, які 

реалізують на базі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної 

програми «Управління проєктами» 

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Науково-дослідна робота на тему «Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проєктами» (РК 0119U000543) проводилася протягом 

01.02.2019-31.12.2021 р. Напрям 5. Науки про життя, нові технології 

профілактики та лікування найпо-ширеніших захворювань. 5.1. Цільові 

прикладні дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та 

створення новітніх технологій поліпшення якості життя. 

Метою роботи є обґрунтування методологічних та методичних 

аспектів формування та удосконалення системи управління проєктами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій.  

Керівник НДР: доктор наук з державного управління, професор О.В. 

Алейнікова (2019-2021); призначено керівником теми НДР (витяг з 

протоколу №10 засідання Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» від 05.11.2021 р.) к.пед.н., доцента О.В. Дубініну. 

Виконавці: 8 осіб. З них докторів наук – 1; кандидатів наук – 6, без 

наукового ступеня – 1. 

Прізвище, ім'я, по батькові 
Науковий ступінь, учене звання 

Посада 

Алейнікова О. В. 
доктор наук з державного управління, 

професор 

Карташов Є. Г. 
доктор наук з державного управління, 

професор 

Івкін В. М. кандидат психологічних наук, доцент 
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Ковтун О. А. 
кандидат наук з державного управління, 

доцент 

Букорос Т. О. кандидат політичних наук, доцент 

Шмагун А. В. 
кандидат наук з державного 

управління  

Бережна Г. В. кандидат економічних наук, доцент 

Вінніченко А. А. кандидат історичних наук 
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РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ І ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

2.1. СУТНІСТЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Основні результати згідно з технічним завданням і щорічних планів з 

виконання теми Економічні, соціальні та інформаційні механізми 

формування та удосконалення системи управління проектами» полягають у 

наступному (об’ємом до 15 др.арк.): публікація наукових монографій, статей, 

тез виступів на науково-практичних конференціях, навчальні посібники, 

лекційні курси дисциплін, методичні матеріали семінарів кафедри, «круглих 

столів». 

За період виконання теми (01 лютого 2019 – 31 грудень 2021р.) 

обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо забезпечення сталості 

проєктів при вирішенні проблем місцевого розвитку з урахуванням вимог 

міжнародних донорських програм та проєктів (д.держ.упр., проф. Алейнікова 

О.В., к.держ.упр., доц. Ковтун О.А., к.е.н., доц. Бережна Г.В.); теоретичне 

підґрунтя для виявлення й оцінювання закономірностей трансформації 

інституту вищої освіти в умовах формування цифрової економіки, 

враховуючи тенденції розвитку ринкових відносин, зростаючу інтеграцію та 

глобалізацію освітнього простору (к.держ.упр., доц. Ковтун О.А.); 

розроблено концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю 

проєктом та його успіхом, що на відміну від існуючих надає можливість 

проєктному менеджеру більш чітко зрозуміти як різні виміри сталості 

проєкту можуть впливати на критерії його успішної реалізації (д.держ.упр., 

проф. Алейнікова О.В., к.держ.упр., доц. Ковтун О.А., к.е.н., доц. Бережна 

Г.В.); інтегральний показник структурних зрушень у системі вищої освіти 

щодо підготовки менеджерів, який побудований за правилами «золотого 

перерізу» за п’ятисекторною моделлю, що відповідає структурі ВВП 

постіндустріальної економіки та запитам роботодавців, відхилення якого від 
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ідеального значення свідчить про необхідність запровадження нових освітніх 

програм у системі підготовки менеджерів (к.держ.упр., доц. Ковтун О.А.,) 

уточнено поняття «механізм» та «інформаційні механізми» (к.пед.н., 

доц. Дубініна О. В.); поняття «управлінська команда» і «команда управління 

проектом», (к.псих.н. доц. Івкін В. М.); 

запропоновано інструмент забезпечення цілісного підходу до 

запровадження сталості в проєкти розвитку громади у вигляді матриці 

оцінювання сталості McConville, яка дозволяє ранжувати (оцінити) 

можливості забезпечення сталості на кожному етапі проєкту. Зазначений 

інструмент проєктний менеджер може використовувати як під час реалізації 

проєкту, так і після його завершення (д.держ.упр., проф. Алейнікова О.В., 

к.держ.упр., доц. Ковтун О.А., к.е.н., доц. Бережна Г.В.); 

зазначено недоліки класичного методу управління проектами(к.пед.н., 

доц. Дубініна О. В.); 

виявлено ролі членів команд управління проектами (к.псих.н. доц. Івкін 

В. М.); ознаки збереження маргіналізації жінок в управлінні проєктами: 

низький рівень участі жінок в управлінні проєктами; переважно незначна 

роль жінок як керівників проєктів (доц. Ковтун О.А., к.е.н., доц. Бережна 

Г.В.);  

висвітлено етапи становлення та усвідомлення проєктного 

менеджменту в Україні (канд. іст. наук. Вініченко А.А.); 

виділено виміри сталості з врахуванням інтересів зацікавлених сторін 

та ключові її фактори, за допомогою яких забезпечується можливість 

продовжувати отримувати вигоди від реалізації проєкту після завершення 

отримання основної допомоги від донора (д.держ.упр., проф. Алейнікова 

О.В., к.держ.упр., доц. Ковтун О.А., к.е.н., доц. Бережна Г.В.); 

окреслено особливості використання методів управління проєктами 

(к.пед.н. Дубініна О. В.); 

визначено способи і методики формування команд управління 

проектами (к.псих.н. доц. Івкін В. М.); основні виміри сталості – соціальний, 
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економічний та екологічний, що реалізуються в концепціях та проєктах 

місцевого розвитку (д.держ.упр., проф. Алейнікова О.В., к.держ.упр., доц. 

Ковтун О.А., к.е.н., доц. Бережна Г.В.);  пріоритетність талантів як 

ключового ресурсу для реалізації успішних проєктів, що розглядається як 

засіб для збільшення участі жінок на всіх рівнях управління проєктами, 

програмами та портфелем проєкту (к.держ.упр., доц. Ковтун О.А., к.е.н., доц. 

Бережна Г.В.); перспективні шляхи розвитку взаємодії органів місцевого 

самоврядування та територіальних громад в Україні (к.держ.упр. Шмагун А. 

В.); 

сформульовано основні рекомендації щодо підвищення ефективності 

діяльності команд управління проєктами (к.псих.н. доц. Івкін В. М.); 

розкрито сутність елементів системи управління проєктами (цілі, 

принципи, функції, методи, організаційна структура, інформаційне 

забезпечення управління тощо) (к.пед.н., доц. Дубініна О. В.); історичну 

ретроспективу управління проєктами (канд. іст. наук. Вініченко А.А.); 

принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальних 

громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС (к.держ.упр. 

Шмагун А. В.) 

встановлено, особливості формування команд управління проектами 

(к.псих.н. доц. Івкін В. М.); історія розвитку та популярності проектного 

менеджменту, проектної діяльності на практиці неодноразово довела своє 

ефективність та перспективність розвитку. Умови соціально-економічного 

розвитку України свідчать про орієнтацію на якісно новий рівень управління 

з використанням проектного формату від локальних комерційних, соціальних 

ініціатив на засадах краудфандингу до державного рівня як засіб соціального 

і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів 

міжнародних фінансових організацій (канд. іст. наук. Вініченко А.А.); 

охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: 

класичний проектний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 

PRINCE2 (к.пед.н., доц. Дубініна О. В.); правові, організаційні, соціальні, 
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мотиваційні, кадрові та механізми матеріально-технічного забезпечення 

формування спроможних територіальних громад (к.держ.упр. Шмагун А. В.). 

Творчим колективом відповідно до плану й програми дослідження 

здійснено наступні види методичних робіт: створено лекційні курси та 

програми навчальних дисциплін: «Управління проєктною командою» 

(канд. наук. держ. упр., доц. О. А. Ковтун), «Бізнес-планування проєктно-

орієнтованих організацій» (канд. наук. держ. упр., доц. О. А. Ковтун), 

«Маркетинг проєктно-орієнтованих організацій» (канд. наук. держ. упр., доц. 

О. А. Ковтун), «Антикризовий менеджмент» (канд, наук. держ. упр., 

А.В. Шмагун), «Тренінг «Управління проєктами: від SMART до PMP» 

(канд. наук. держ. упр., доц. О. А. Ковтун, канд. екон. наук, доц. 

Г.В. Бережна, д-р, наук. держ. упр., проф. Є.Г. Карташов); «Планування і 

виконання проєктних дій» (канд. екон. наук, доц. Г.В. Бережна), «Методика 

та стандарти проєктного менеджменту» (канд. екон. наук, доц. Г.В. Бережна), 

«Управління фандрейзингом» (канд. екон. наук, доц. Г. В. Бережна), 

«Управління міжнародними проєктами та програмами» (канд. екон. наук, 

доц. Г.В. Бережна); «Управління проєктами в публічній сфері» 

(канд. екон. наук, доц. Г.В. Бережна); «Інформаційні технології в управлінні 

проєктами» (канд. пед. наук, доц. О.В. Дубініна). 

підготовлено та надруковано 53 наукових публікацій з проблеми 

дослідження: монографія (у співавторстві) – 5, підручники (у співавторстві) – 

1, посібники (у співавторстві) – 1, статті, які індексуються у Scopus i Web of 

Science Core Collection – 9, статті у виданнях які входять до наукометричних 

баз – 3, статті у фахових виданнях – 11, у матеріалах конференцій (тези 

доповідей) – 16, довідкова продукція – 7. 
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2.2. УПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРАКТИЦІ 

 

Упровадження результатів наукового досліджень у 2021 р. 

здійснювалося відповідно до положення «Про впровадження науково-

дослідних робіт НАПН України», затвердженого постановою Президії НАПН 

України від 3 квітня 2019 р. 2019 р. № 1-2/4-101. 

Моніторинг упровадження здійснювався з використанням методів 

спостереження, аналізу, узагальнення, оцінювання й опрацювання інформації 

про стан упровадження продукції. У процесі моніторингу упровадження 

результатів науково-дослідної теми на першому етапі зроблено висновки про 

вагомість та актуальність дослідження, які вплинули на вдосконалення і 

прогнозування подальших досліджень. 

У 2021 р.  проводилась робота над першим етапом упровадження 

результатів прикладного дослідження за темою «Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та удосконалення системи управління 

проектами». Отримані результати дослідження за цією темою упроваджено в 

колективних монографії на всеукраїнському рівні: 

2. Алейнікова О.В. Особливості стратегії інноваційного управління 

освітньою системою. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: 

виклики ХХІ століття: колективна монографія / за наук. ред. М.О. Кириченка. 

Київ : ДЗВО «Ун-т менеджм. освіти», 2021. С. 8-16.  

3. О. В. Алейнікова, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, О. А. 

Брусєнцева, О. В. Дубініна, В. В. Іванова, А. П. Михайлов, О. В. Мурашко,  

М. Е. Морозова, О. Г. Постоєва, Л. М. Савчук, О. Л. Фещенко. Управління 

конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, 

практика: колективна монографія за заг. ред. д. е. н., професора В. В. 

Іванової. – Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. – 231 с. 

(О. В. Аленікова. Розділ 1.1 Менеджеріалізм та маркетизація системи 

державного управління як основа формування умов розвитку конкуренції 
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(с.9-24); О. В. Дубініна. Розділ 4.3 Модель формування інформаційної 

культури майбутніх Project менеджерів (с.189-210) 

Також виконавцями комплексної наукової теми підготовлено до 

упровадження колективну монографію за темою дослідження, а саме: 

Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін В.М., 

Вініченко А.А., Шмагун А.В. та ін. Економічні, соціальні та інформаційні 

механізми формування та вдосконалення системи управління проєктами: кол. 

монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: НАПН України 

ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. 396 с. 

У монографії обґрунтовано концептуальні та методичні підходи щодо 

забезпечення сталості проєктів при вирішенні проблем місцевого розвитку з 

урахуванням вимог міжнародних донорських програм та проєктів, а також 

теоретичне підґрунтя для виявлення й оцінювання закономірностей 

трансформації інституту вищої освіти в умовах формування цифрової 

економіки, враховуючи тенденції розвитку ринкових відносин, зростаючу 

інтеграцію та глобалізацію освітнього простору. Авторами розроблено 

концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю проєкту та його успіхом, 

що на відміну від існуючих надає можливість проєктному менеджеру більш 

чітко зрозуміти як різні виміри сталості проєкту можуть впливати на критерії 

його успішної реалізації; інтегральний показник структурних зрушень у 

системі вищої освіти щодо підготовки менеджерів, який побудований за 

правилами «золотого перерізу» за п’ятисекторною моделлю, що відповідає 

структурі ВВП постіндустріальної економіки та запитам роботодавців. 

Розкрито підходи щодо системи управління проєктами (цілі, принципи, 

функції, методи, організаційна структура, інформаційне забезпечення 

управління тощо) Окреслено історичну ретроспективу управління проєктами; 

принципи взаємодії органів місцевого самоврядування і територіальних 

громад у контексті угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: класичний 

проектний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, PRINCE2; 
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правові, організаційні, соціальні, мотиваційні, кадрові та механізми 

матеріально-технічного забезпечення формування спроможних 

територіальних громад. 

Матеріали, які викладені у монографії «Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проєктами» (Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., 

Івкін В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. [та ін.]. Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проектами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної.  Київ: 

НАПН України ДЗВО «Ун‐т менедж. освіти», 2021. 396 с.) упроваджено в 

освітню діяльність кафедри ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» при викладанні наступних дисциплін: «Управління проєктною 

командою», «Бізнес-планування проєктно-орієнтованих організацій», 

«Планування і виконання проєктних дій», «Методика та стандарти 

проєктного менеджменту», «Інформаційні технології в управлінні 

проєктами», «Управління міжнародними проєктами та програмами», 

«Лідерство та комунікативне забезпечення публічного управління та 

адміністрування», «Комунікації в публічному управлінні». 

Цільові групи користувачів результатів наукових досліджень: заклади 

вищої освіти, органи публічної влади та місцевого самоврядування; здобувачі 

вищої освіти, науково-педагогічні працівники, аспіранти, державні службовці 

та службовці органів місцевого самоврядування, керівники державних 

(комерційних) підприємств та організацій, керівники проєктів та проєктні 

менеджери. 

 

2.3. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

ЗАХОДІВ 

За результатами виконання теми організовано і проведено виконавцями 

НДР такі заходи:  

на міжнародному рівні: 
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1. Міжнародний форум освітян «Трансформація професійного досвіду 

педагогів-новаторів у освітні тренди майбутнього», присвяченому 25-річчю 

Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», 

м. Миколаїв, 30-31 жовтня 2019 р. 

2. Міжнародна літня школа «Академія педагогічної творчості» спільно 

з Академією дитячої творчості м. Миколаїв, 28-30 червня 2019 р., 05-06 

травня 2020 р., 08-10 червня 2021 р. 

3. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2021: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» (м. Київ, 16 квітня 2021 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», ННІМП) 

«Майстер-класи»: 

1. майстер-клас: «Подолання хейтингу в дитячо-юнацькому 

колективі», 23.12.2019 р. Княгинівський ліцей Волинської обласної ради, м. 

Луцьк  (Букорос Т.О., Ковтун О.А., Дубініна О.В.) 

2. тренінг «Методичні засади застосування інноваційних технологій 

навчання в закладах освіти», 16,17 січня 2020 р., м. Суми(Дубініна О. В.) 

3. онлайн практикум «Особливості побудови кар’єри в сучасних 

умовах» за напрямком: «Патостримінг VS Кар’єра: вплив, наслідки та як себе 

убезпечити», 20 листопада 2020 р. (Дубініна О. В.) 

4. онлайн майстер-клас «Проєктний менеджмент у публічній сфері: 

інструменти для життя та кар’єри» (19.05.2021 р.) в рамках роботи І Форуму 

обдарованих учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Сумської області, (Карташов Є.Г., Алейнікова О.В., Бережна Г.В., 

Букорос Т.О., Ковтун О.А., Дубініна О.В.). 

5. онлайн майстер-клас: «Формування інформаційної культури у 

майбутніх керівників організацій та установ» (15.10.2021) в рамках роботи 

XXXVIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021», 

проведено (Карташов Є.Г., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Дубініна О.В.); 
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6. онлайн майстер-клас «Управління проектами від SMART до PMP: 

інструменти для життя та кар’єри» (26-28.05.2021 р.) в рамках роботи ХІІ 

Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2021», проведено (Карташов 

Є.Г., Алейнікова О.В., Бережна Г.В., Букорос Т.О., Ковтун О.А.); 

7. онлайн майстер-клас «Особливості побудови кар’єри в сучасних 

умовах» (27.05.2021 р.) в рамках роботи ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти-2021» (Дубініна О.В.). 

«Тренінги» 

1. Тренінг: «Попередження булінгу в дитячо-юнацькому колективі» 

(Дубініна О. В.) 

‒ 31.05. 2019 р., м. Запоріжжя 

‒ 25.02.2019 р. ЗОШ № 254, м. Київ 

‒ 27.02.2019 р. ЗОШ №115, м. Київ 

‒ 13.05.2019 р. Самарівський ліцей імені Петра Штика, с. Самарі. 

2. онлайн тренінг «Від ідеї до результату: підготовка проєктної 

заявки» (28.04.2021 р.) в рамках проєкту «Внутрішньо переміщені особи та 

приймаючі громади: розбудова толерантності через діалог» за підтримки 

Фонду Чарльза Стюарта Мотта (Бережна Г.В.). Результатом заходу є: набуття 

навичок спілкування та роботи в міжнаціональній команді проєкту із 

дотриманням етики толерантних відносин; оволодіння практичними 

навичками підготовки проєктної заявки. 

Робота постійно діючої науково-практичної студії «Розвиток 

інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах 

трансформації суспільства» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права 

№93490 від 28.10.2019 р. (керівник студії, к.п.н., доцент Дубініна О.В.) 01 

травня по 23 червня 2019 р., 22 квітня 2020р., 14 вересня 2020 р, 20 

листопада 2020 р., 17 червня 2021 року, 9-11 червня 2021 р. Результатом 

заходу є: формування інформаційних компетентностей, безпека в Інтернет 

просторі, навички виявлення хейту та інструменти уникнення його впливу, 

розвиток лідерських якостей майбутніх керівників проектів, менеджерів. 
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Кафедрою було запроваджено щорічний конкурс на всеукраїнському 

рівні наукових учнівських проєктів і розробок всеукраїнська 

«УНІВЕРСІАДА», 01 березня 2019 р., 26 березня 2021 р. Результатом заходу 

є: популяризація освітніх програм університету та ННІМП, залучення 

абітурієнтів до навчання в університеті, виявлення обдарованих дітей з 

метою залучення на навчання, підтримка творчої та талановитої молоді 

України. 

Масові заходи у яких узяли участь викладачі кафедр, співробітники 

лабораторій (кафедри) поза Планом наукової роботи УМО НАПН 

України: 

1. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців в умовах трансформації освіти», 24. Травня 2019 р.,м. Київ 

2. Міжкафедральний семінар «Психолого-педагогічний супровід 

підготовки конкурентоспроможних фахівців: виклики сьогодення», 20 

лютого 2019 р., м. Київ 

3. Курс лекцій з Організаційної психології, Алессандро де Карло, 

професор Університету ім. Джустино Фортунато (м. Беневенто, Італія), 4-5 

березня 2019 р., м. Київ.  

4. MIND-лекція професора Джо Гі Юн, директора, голови комісії з 

питань освіти Міжнародного інституту розвитку інтелекту (ІМЕІ) 

(Республіка Корея), 26 березня 2019 р., м. Київ 

5. ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Економічні, 

соціальні та інформаційні аспекти європейських інтеграційних процесів», 18-

20 березня 2019 р., м. Нітра (Словацька Республіка) 

6. Міжнародна науково-практична Internet – конференція «Вплив 

цифрової освіти на розвиток людського капіталу», Запорізький Національний 

університет, 20-21 листопада 2019 р. , м. Запоріжжя 

7. Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності 
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педагога в умовах інноваційних змін» (з нагоди 80-річчя Комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти), 

04–10 листопада 2019 року, м. Суми 

8. ІІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної 

психології «Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної 

психології в Україні» 20–22 червня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський   

9. Abstracts of the 19th EAWOP Congress ‘Working for the greater good’, 

Turin, Italy, 29th May – 1st June, 2019  

10. Міжнародний форум управлінської діяльності «Парадигмальна 

модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів», 

Тернопільський національний педагогічний університет ім В.Гнатюкаь, 18-19 

травня 2019 р.,м.Тернопіл 

11. Міжнародний інформаційни тиждень програми ЄС ЕРАЗМУС + в 

Україні «Міжнародний інформаційний день програми ЕРАЗМУС+ В Україні: 

конкурс 2020 р., 4 листопада 2019 р., м. Київ 

12. Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої 

освіти і молодих учених «Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями 

глобалізаційних змін» (м. Київ, 14 травня 2020 р., ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», ННІМП) 

13. Методологічний семінар «Шляхи і механізми підвищення 

конкурентоспроможності університетів України», 19 листопада 2020 р. м. 

Київ 

14. ІІ Всеукраїнський науково-методологічний семінар 

«Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій 

менеджменту», , 30 жовтня 2020 р., м. Київ – м. Бориспіль 

15. ХI Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2020», , 4–6 

серпня 2020 р., м. Київ 

16. ХІІ міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», 12–14 

жовтня 2020 р., м. Київ 
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17. Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2020», 20–21 листопада 

2020 р. , м. Київ 

18. Онлайн вебінар на тему «Гендерна політика в сфері безпеки» в 

рамках міжсекторальної співпраці з ГО «Всеукраїнська Демократична дія», 

03 червня 2021 р.  

19. Круглий стіл «Інтернаціоналізація вищої освіти: виклики, 

досягнення, перспективи», в рамках ХІІІ міжнародної виставки «Інноватика в 

сучасній освіті – 2021», 20 жовтня 2021 року, м. Київ 

20. ІІІ Всеукраїнський відкритий науково практичний онлайн-форуму 

«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» 15–

16 червня 2021 р. Київ 

21. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«ОБДАРОВАНІ ДІТИ – СКАРБ НАЦІЇ» 18-20 серпня 2021 р. Київ 

22. Методологічний семінар «Розвиток обдарованої особистості: 

світовий та вітчизняний контексти» 18 листопада 2021 р. Київ 

23. Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ 

ПРАКТИКИ  НАУКОВОЇ ОСВІТИ» (08 грудня 2021 р., Київ 

24. V круглий стіл «Історія в нас і ми в історії: психологія історичної 

пам’яті» в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України – 

25.10.2021 р. 

25. «Осіння школа молодого науковця 2021» при Міністерстві освіти і 

науки України в рамках реалізації проєкту British Council «Активні 

громадяни», спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку» –15.11.2021 – 

21.11.2021 р. 

26. Всеукраїнська школа майстерності «Педагогічний стартап-2021», 

2021 р. 

27. Круглий стіл в онлайн форматі «Інтернаціоналізація вищої освіти:  

виклики, досягнення, перспективи» в межах роботи ХІІІ Міжнародної 

виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2021», 20 жовтня 2021 р. 

28. Освітній семінар «Вища освіта в Латвії» – 20 жовтня 2021 р. 
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29. Онлайн вебінар «Гендерна політика в сфері безпеки» – 03 червня 

2021 р.  

30. Онлайн вебінар в межах Програми ООН із відновлення та 

розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу «Академічна 

доброчесність та цифрові рішення в сфері науки»  – 14 травня 2021 р. 

31. ІІ науковий семінар «Особистісні та психофізіологічні ресурси 

професійної життєстійкості» – 16 вересня 2021 року. 

32. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Безпека особистості 

в цифровому середовищі: правові, психологічні та технологічні аспекти» – 

07.04.2021 р.  

33. Методологічний семінар НАПН України «Розвиток обдарованої 

особистості: світовий та вітчизняний контексти» – 18 листопада 2021 р. 

 

2.4. СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ПІДГОТОВЛЕНИХ 

ТВОРЧИМ КОЛЕКТИВОМ 

Монографії (у співавторстві): 

1. Букорос Т.О. Формування регіональних інноваційних структур 

розвинених країн. Формування теоретико-методологічного базису 

управління розвитком інноваційного потенціалу регіональних соціально-

економічних систем на синергетичних засадах: монографія / за ред. Дмитра 

Солохи. Вид-во Бачки-Петровац, Сербія. 2019. С. 156-202. 

2. О. В. Алейнікова, О. Л. Ануфрієва, Т. І. Бурлаєнко, О. А. 

Брусєнцева, О. В. Дубініна, В. В. Іванова, А. П. Михайлов, О. В. Мурашко,  

М. Е. Морозова, О. Г. Постоєва, Л. М. Савчук, О. Л. Фещенко. Управління 

конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія, 

практика: колективна монографія за заг. ред. д. е. н., професора В. В. 

Іванової. – Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. – 231 с. 

(О. В. Аленікова. Розділ 1.1 Менеджеріалізм та маркетизація системи 

державного управління як основа формування умов розвитку конкуренції 
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(с.9-24); О. В. Дубініна. Розділ 4.3 Модель формування інформаційної 

культури майбутніх Project менеджерів (с.189-210) 

3. Алейнікова О.В., Дубініна О.В., Ковтун О.А., Бережна Г.В., Івкін 

В.М., Вініченко А.А., Шмагун А.В. [та ін.]. Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та вдосконалення системи управління 

проектами: кол. монографія / заг. ред. Є.Г. Карташова, О.В. Дубініної. Київ: 

НАПН України ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. 396 с. 

4. Алейнікова О. В. Особливості стратегії інноваційного управління 

освітньою системою. Тенденції та проблеми управління закладами освіти: 

виклики ХХІ століття: кол. монографія / за наук. ред. М.О. Кириченка. Київ : 

ДЗВО «Ун-т менедж. освіти», 2021. С. 8-16. 

5. Психолого-організаційні детермінанти забезпечення психологічного 

здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості : 

монографія / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, В.М. Івкін [та ін.]; за ред. 

Л.М. Карамушки. Київ : Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

2021. 288 с. 

Підручники (у співавторстві)  

1. Карташов Є. Г., Євдокимов В. В., Драган І. О., Дацій О. І. 

Державне та регіональне управління : [підручник] / Є. Г. Карташов, В. В. 

Євдокимов, І. О. Драган, О.І. Дацій та ін.; за заг. ред. Є. Г. Карташова. – Київ 

: Освіта України, 2019. – 248 с. 

Посібник (у співавторстві): 

Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії 

наук України / О.А. Ковальова, М.М. Міленіна, Г.В. Кузьменко, 

С.М. Бабійчук, О.В. Дубініна, Т.І. Бурлаєнко, О.І. Казакова. Київ : Ін-т обдар. 

дитини НАПН України, 2021. 152 с. 

Наукові статті: 

Наукові статті, які індексуються у Scopus i Web of Science Core 

Collection: 

1. Kateryna Andriushchenko, Oleksandr Datsii, Olena Aleinikova, Alebri 
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Mohamed Abdulla and Alhemeiri Mohammed Ali «Improvement of the water 

resources management system at the territorial level», Problems and Perspectives 

in Management, Vol. 17(3), p. 421–437, 2019. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.34.  

2. Dzwigol, H., Aleinikova, O., Umanska, Y., Shmygol, N., Pushak, Y. An 

entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions 

Journal of Entrepreneurship Education, Volume 22, p. 2019 

3. Oksana Dubinina, Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Tetiana 

Burlaienko «Modelling of Trade Relations between EU Countries by the Method 

of Minimum Spanning Trees», Proceedings of the 6th International Conference on 

Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management 

(SMTESM 2019), Series: Advances in Economics, Business and Management 

Research (Khmelnytskyi, Ukraine, October 4–6, 2019); Atlantis Press, 2019, vol. 

95, р. 217–221.  

4. Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Sahaidak, M.,  Kartashov, E.,  

Pivovarov, K., Kutashev, I., Voronina, Y., Domina, O., Kuchai, O. Management of 

the mental resources of the enterprise. International Journal of Management (IJM). 

Vol. 11, Issue 6, June 2020, pp. 52–64.  ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 

0976-6510; Journal Impact Factor (2020): 10.1471 Calculated by GISI 

(www.jifactor.com) 

5. Andriushchenko K., Rozhko O., Tepliuk M., Semenyshyna I., Kartashov 

E., Liezina A. Digital Literacy Development Trends in the Professional 

Environment. International Journal of Learning, Teaching and Educational 

Research. Vol. 19, № 7, July 2020, pp. 55-79. DOI: https://doi.org/102 

6803/ijUer.19JA 

6. T. Kravchynska, I. Sidanich, S. Pavlenko, O. Dubinina Сriteria and 

indicators of formation of secondary school teachers' readiness to apply internet 

technologies in their work, Information Technologies and Learning Tools, 77 №3 

(2020), С.292 - 301, Електроний ресурс: 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3633.  

7. Aleinikova O., Kravchenko S., Нurochkina V., Zvonar V., Brechko O., 
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Buryk Z. Project management technologies in public administration. Journal of 

management Information and Decision Sciences. 2020. № 23(5). Р. 564–576. 

8. Aleinikova Olena, Hanna Danylchuk, Galina Berezhna, Oksana Kovtun. 

The role and participation of women in project management: current state, 

challenges, prospects. I Conference on Professional Development of Specialists in 

the Digitalization of Society: Current Trends (PDSDig-2020). URL: 

https://notso.easyscience.education/aet/2020/doc/AET_2020-paper8.pdf. 

9. Hanna Danylchuk, Liubov Kibalnyk, Oksana Kovtun, Oleg Pursky, 

Zenon Stachowiak. Global migration processes analysis and modelling of  

migration attractiveness of countries through fuzzy logic. The 9th International 

Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy 

(M3E2 2021). SHS Web of Conferences. Volume 107. 2021. DOI: 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202110708002. 

Статті, що індексуються в інших науко-метричних базах даних 

1. Dubinina O, Gryciak L. Formation Model of Future Progect Managers 

Information Culture // American Journal of Engineering Research (AJER). Vol.8, 

Issue-2. – 2019. – P. 72–77. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ajer.org/volume8issu2. html (Міжнародні наукометричні бази: 

Google Академія, Directory of Open Access Journals, ANED-DDL, INDEXC 

OPERNICUs, EBSCO HOST, OPEN J-Gate, New Jour E-ISSN: 2320-0847 p-

ISSN: 2320-09364. 

2. Danylchuk H., Kovtun O., Ivanylova O., Kybalnyk L., Melnyk T., 

Serdiuk O., Zaselskiy V. Modelling of Trade Relations between EU Countries by 

the Method of Minimum Spanning Trees Using Different Measures of Similarity. 

The Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & 

Management of Emergent Economy (M3E2-MLPEED 2020) at CEUR Workshop 

Proceedings. 2020. Vol. 271. P. 167–186. URL: http://ceur-ws.org/Vol-

2713/paper13.pdf 

3. Olga Novikova, Larisa Shamileva, Vlastimil Vicen, Tetiana Bukoros. 

The Modernization of Current Methods and Technologies for Risk Assessment, 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202110708002
http://www.ajer.org/
http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper13.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2713/paper13.pdf
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Modeling and Forecasting. Journal of Physics: Conference Series, 1804 (2021). 

DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1804/1/012057 

Статті, внесені до переліку наукових фахових видань України: 

1. Карташов Є. Г. Особливості впровадження моделей управління 

проектами у державному секторі // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. 

пр. / НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник. 

– Київ : Юстон, 2019. – Вип. 8(37). – 212 с. – С. 10–21. – (Серія «Управління 

та адміністрування»). 

2. Івкін В. М. Зміст, основні характеристики організаційної культури 

освітніх організацій та її спеціальні функції в умовах соціальної 

напруженості / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, В. М. 

Івкін, В. І. Лагодзінська, О. С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології: 

Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. 

наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. 

С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології ім. Г. С. 

Костюка НАПН України, 2019. – Т. 1. – Вип. 51. – C. 10–17.  

3. Івкін В. М. Психологічні чинники соціальної напруженості в 

освітніх організаціях: основні види та методики дослідження / Л. М. 

Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко, В. М. Івкін, В. І. Лагодзінська, 

О. С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. 

Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту 

психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, 

Л. М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України, 2019. – Т. 1. – Вип. 52. – C. 10–18. 

4. Oksana Kovtun, Alla Opalenko, Hanna Danylchuk. Assessment of the 

structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy. 

Вісник Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Серія «Економічні науки», 2019. – Випуск 4. – С. 101–112. 

5. Дубініна О., Бурлаєнко Т., «Реалізація методу «Критерійний 

калейдоскоп» у роботі з обдарованою молоддю, як особливість інноваційної 
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освіти», Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. праць. Серія 

«Педагогіка», № 2(25), с. 51–60, 2020. Електронний ресурс. Доступно: 

http://pi.iod.gov.ua/index.php/arkhiv?id=46  

6. Алейнікова О. В., Бережна Г.В, Ковтун О.А. Забезпечення стійкості 

результатів  міжнародних  донорських програм та проєктів місцевого 

розвитку в контексті децентралізації в Україні: методи та рекомендації для 

керівників проєктів. Вісник післядипломної освіти. Зб. наук. праць. Серія 

«Соціальні та поведінкові науки». 2021. Вип. 17(46). С. 117-142. 

DOI: https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46). 

7. Дубініна Оксана, Бурлаєнко Тетяна, Добровольський Віктор. 

Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх 

менеджерів. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія 

«Педагогічні Науки». 2021. Вип. 15(44). 

URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-

visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021 

8. Добровольський Юзеф, Добровольський Віктор, Дубініна Оксана. 

Технологія планування та підтримки професійної кар’єри молодого 

викладача вищого військового навчального закладу у системі неперервної 

освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. Серія «Педагогічні 

науки». 2021. Вип. 17(46) URL: http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-

vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-

pedaghoghichni-nauki-vipusk-1746-2021  

9. Karamushka L., Tereshchenko K., Kredentser O., Ivkin V., 

Lagodzinska V., Kovalchuk O., Vozniuk A. Tolerance of uncertainty as a 

determinant of educators' psychological health in conditions of social tension. 

Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. № 4(24). 

URL: http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive 

10. Вініченко А. А. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування 

проектного менеджменту в історичному контексті. Вісник післядипломної 

https://doi.org/10.32405/2522‐9931‐2021‐17(46)
http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021?fbclid=IwAR2RBg4KSlidkvwoUGZQ4sKwHQnrROz95yuEc2agCKRkyMsOqz9VJS2wENc
http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1544-2021?fbclid=IwAR2RBg4KSlidkvwoUGZQ4sKwHQnrROz95yuEc2agCKRkyMsOqz9VJS2wENc
http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1746-2021
http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1746-2021
http://umo.edu.ua/pedaghoghichni-nauki-vipuski/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-pisljadiplomnoji-osviti-serija-pedaghoghichni-nauki-vipusk-1746-2021
http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/issue/archive
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освіти: зб. наук. праць. Серія «Соціальні та поведінкові науки». 2021. 

Вип. 18(47). 276 с. С. 199-216. 

11. Вініченко А. А. Формування соціокультурних цінностей молоді у 

процесі навчання в закладі вищої освіти. Вісник післядипломної освіти: зб. 

наук. праць. Серія «Педагогічні науки». 2021. Вип. 16(45). С. 23-38. 

URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/16_45_2021/p

edagog/Bulletin_16_45_Pedagogika_Vinichenko.pdf 

Тези конференцій: 

1. Івкін В. М. Вплив організаційно-функціональних характеристик на 
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ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставлених задач дослідження сформульовано такі 

висновки: 

1. Встановлено, що базовими принципами діяльності державних та 

суспільних інституцій у напрямі забезпечення економічного зростання мають 

стати: орієнтація на використання передусім власних ресурсів, мінімізація 

зовнішніх запозичень та використання їх виключно з метою розвитку, а не 

підтримання поточного існування, всебічне сприяння розвитку 

підприємницької діяльності, гарантування й захист прав власності, 

стабільність, прозорість і простота податкової системи, викорінення корупції 

на усіх рівнях та детінізація економіки. Доведено, що стале економічне 

зростання неможливе без забезпечення повної і продуктивної зайнятості та 

гідної праці для всіх жінок і чоловіків, а також захисту трудових права та 

надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих.  

Запропоновано інструмент забезпечення цілісного підходу до 

запровадження сталості в проєкти розвитку громади у вигляді матриці 

оцінювання сталості McConville, яка дозволяє ранжувати (оцінити) 

можливості забезпечення сталості на кожному етапі проєкту. Зазначений 

інструмент проєктний менеджер може використовувати як під час реалізації 

проєкту, так і після його завершення. 

2. За результатами аналізу інтегральних показників, визначено, що 

підготовка управлінців, зокрема за спеціальностями «Публічне управління та 

адміністрування» та «Менеджмент» (ОПП «Управління проєктами») 

потребує перегляду наповнювання освітніми компонентами, спираючись на 

компетентностний підхід та запити роботодавців. Доведено, що реформа 

публічного управління в Україні стала поштовхом для певних ініціатив щодо 

реформування системи професійного навчання публічних службовців, 

підвищення рівня інституційної спроможності органів публічного 

управління, формування висококваліфікованих, компетентних груп фахівців 

з питань реформ в різних суспільних сферах. Встановлено, що професійний 
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розвиток повинен забезпечуватись безперервним, свідомим, 

цілеспрямованим процесом професійного та особистісного зростання, що 

базується на інтеграції знань, умінь і компетентностей. 

Аргументовано, що при підготовці менеджерів з управління проєктами 

особливо важливими є формування таких компетентностей у здобувачів 

освіти: технічні, до яких слід віднести мовну (лігвістичну); здатність 

розробляти правила та процедури; визначати пріоритети; адаптувати 

традиційні, гнучкі інструменти та методи у відповідності до вимог проєкту; 

креативність та пошук нестандартних рішень; критичне мислення та 

оцінювання власних переваг (недоліків); вміння управляти часом (тайм-

менеджмент); ефективне проведення переговорів та ораторське мистецтво; 

застосувати гендерний підхід в управлінні; системність мислення; здатність 

управляти та нівелювати ризики; лідерства, до яких відносяться: здатність 

працювати в команді; налагодження ефективних комунікацій; застосування 

етичних норм в управлінні; самомотивація та саморозвиток; ініціативність; 

здатність вирішувати конфлікти; стратегічного управління: здатність до 

бізнес-аналітики; обробка великих масивів даних; цілепокладання; розвиток 

стратегічного мислення; координація стейкхолдерів; психологічні: 

стресостійкість; інтелектуальна емоційність. 

3. Обґрунтовано, що сталість проєктів місцевого розвитку є 

багатогранним поняттям, і проєктний менеджер в громаді, враховуючи всі 

фактори сталості, перш за все, має звернути увагу на забезпечення фінансової 

та інституційної сталості.  

Встановлено, що питання сталості, способи й інструменти 

запровадження концепту в проєктний менеджмент є надзвичайно актуальним 

та, водночас, відносно новим для об’єднаних територіальних громад в 

Україні. Обґрунтовано існування загального консенсусу щодо трьох 

основних вимірів сталості: соціального, економічного та екологічного, а 

також те, що це при цьому потрібно фокусувати увагу на довгострокових 

результатах проєктної діяльності. 
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Визначено способи і методики формування команд управління 

проєктами; основні виміри сталості – соціальний, економічний та 

екологічний, що реалізуються в концепціях та проєктах місцевого розвитку; 

пріоритетність талантів як ключового ресурсу для реалізації успішних 

проєктів, що розглядається як засіб для збільшення участі жінок на всіх 

рівнях управління проєктами, програмами та портфелем проєкту; 

перспективні шляхи розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування та 

територіальних громад в Україні. 

Сформульовано загальні рекомендації в роботі над описом сталості: 

‒ можливість мультиплікації результатів проєкту – тобто фактично 

копіювання перебігу реалізації проєкту та результатів проєкту для того, щоб 

їх можна було використати на іншій території чи застосувати до будь якої 

цільової аудиторії; 

‒ можливість масштабування проєкту (якщо проєкт був пілотним для 

певної території, то можна говорити про можливість реалізації цього самого 

проєкту чи дуже схожого з використанням запропонованих методик для 

більшої території та великої кількості представників цільової аудиторії); 

‒ з описом сталості проєкту керівники проєкту будуть стикатися не 

тільки і не стільки на стадії розробки проєктної документації та подання 

грантової заявки, скільки на стадії звітування за проєктом. Отже потрібно 

звернути увагу на те, яким чином будуть використовуватись результати 

проєкту після його завершення. 

4. Розроблено концептуальну модель взаємозв’язків між сталістю 

проєкту та його успіхом, що на відміну від існуючих надає можливість 

проєктному менеджеру більш чітко зрозуміти як різні виміри сталості 

проєкту можуть впливати на критерії його успішної реалізації; інтегральний 

показник структурних зрушень у системі вищої освіти щодо підготовки 

менеджерів, який побудований за правилами «золотого перерізу» за 

п’ятисекторною моделлю, що відповідає структурі ВВП постіндустріальної 

економіки та запитам роботодавців, відхилення якого від ідеального 
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значення свідчить про необхідність запровадження нових освітніх програм у 

системі підготовки менеджерів. 

5. За результатами теоретико-методологічного аналізу наукової 

літератури з проблеми дослідження було визначено поняття «інформаційні 

механізми системи управління проєктами», під яким ми розуміємо таку 

систему засобів, методів та технології яка дає можливість якісно управляти 

змінами, ресурсами, обмеженнями, комунікацією, робочою командою та 

іншими факторами, що впливають на ефективність виконання проєкту.  

Встановлено, що використання інформаційних технологій управління 

проєктами потрібно починати із складання плану їх впровадження, що 

містить перелік задач, від формалізації процедур збирання, збереження 

інформації до здійснення змін в організаційній структурі підприємства, 

організації чи установі. Особливого значення в цьому випадку набуває 

планування і контроль за технічними та людськими ресурсами, які 

забезпечують повноцінну реалізацію проєкту.  

Аналізуючи інтерфейси системи УП ми можемо сказати, що при роботі 

над складними проєктами варто обирати професійні версії програмних 

продуктів. До таких професійних продуктів ми відносимо Microsoft Project та 

Primavera Project Planner. При реалізації більш простих проєктів можна 

обрати мобільні інтерфейси, які у своєму використанні буть зручні і доступні 

усім членам команди, а саме: Trello (одна з найпопулярніших систем 

управління проєктами з хмарним сховищем даних. Дозволяє ставити 

завдання невеликим групам і стежити за ходом виконання проєкту. Для 

роботи в Trello знадобиться лише email і доступ в інтернет); Бітрікс24 

(багатофункціональний сервіс, який можна використовувати в якості системи 

управління проєктами. Дозволяє ставити завдання і призначати 

відповідальних за їх виконання, встановлювати дедлайни, відстежувати 

загальний прогрес за проєктом. Є вбудований чат для швидкої комунікації з 

усіма членами команди і детальна аналітика, яка допоможе визначити KPI 

кожного співробітника); Wrike (система управління проєктами хмарного 
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типу. Підходить для компаній будь-якого розміру і галузі. У сервісі можна 

створювати завдання і календарні плани, стежити за ходом реалізації 

проєкту, вести облік часу і планувати бюджет, складати звіти, спілкуватися з 

колегами. Є інтеграція з корпоративним ПО, поштою та іншими сервісами); 

Worksection (багатофункціональний сервіс для управління бізнесом і 

проєктами. Допоможе підвищити ефективність роботи малих і великих 

команд. У списку стандартних інструментів – проєкти і завдання, розподіл 

ролей, попередження та нагадування, коментарі і наочне відображення 

прогресу у відсотках. Інтерфейс сервісу простий і інтуїтивно зрозумілий); 

Asana (англомовний сервіс для спільної роботи над проєктами. Підходить для 

малих груп і великих команд. Дозволяє створювати завдання, деталізувати і 

тегувати їх, лишати коментарі, лайки і чек-листи). 

Охарактеризовано сучасні методи управління проєктами, зокрема: 

класичний проєктний менеджмент, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma, 

PRINCE2 та встановлено, що важливим аспектом при роботі над проєктом є 

використання ІТ технологій управління проєктами, які в свою чергу 

дозволять якісно та ефективно організувати роботу над проєктом. 

6. Визначено способи і методики формування команд управління 

проєктами. Обґрунтовано, що створення проєктної команди відбувається за 

такими принципами: 

‒ Основні учасники ініціативи (замовник та підрядник) 

організовують власні групи на чолі зі своїми менеджерами, які 

підпорядковуються спільному керівнику ініціативи. За домовленістю між 

сторонами, головним керівником може бути менеджер групи від підрядника 

чи замовника. Він координує роботу всіх спеціалістів за допомогою свого 

апарату працівників.  

‒ Для управління створюється єдина команда проєкту, яку очолює 

один керівник. До неї входять уповноважені представники основних 

учасників, які виконують свої функції у межах заздалегідь окреслених зон 

відповідальності. 
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7. Встановлено, що історія розвитку та популярності проєктного 

менеджменту, проектної діяльності на практиці неодноразово довела своє 

ефективність та перспективність розвитку. Умови соціально-економічного 

розвитку України свідчать про орієнтацію на якісно новий рівень управління 

з використанням проектного формату від локальних комерційних, соціальних 

ініціатив на засадах краудфандингу до державного рівня як засіб соціального 

і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів 

міжнародних фінансових організацій. 

 



43 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ 

 

1. Маріям Уйсімбаєва. Проєктна діяльність: теоретичні аспекти. 

Витоки педагогічної майстерності. 2014. Вип. 13. С. 258-263. 

URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2932/1/Uisimbaeva.pdf 

2. Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком 

Інтер, 2008. 1040 с. 

3. Ассаул В. Метод проєктів у виховній роботі. Проєктна діяльність у 

ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: наук.-метод. посіб. / за 

ред. С.М. Шевцової, І.Г. Єрмакова, О.В. Батечко, В.О. Жадька. Київ: 

Департамент, 2008. 520 с. 

 

http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2932/1/Uisimbaeva.pdf

