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К Назва теми дослідження
«Проектне управління розвитком соціально-економічних та 

інформаційних систем в умовах діджиталізації».
«Ргоїесі шапа^етепі; оґ зосіо-есопотіс апсі іпРогтайоп зузіетз 

сіеуеіортепі; іп іЬе сопсііііопз оР сіі^іїаіігагіоп».

2. Класифікаційна група НДР (фундаментальна чи прикладна)
прикладна.

3. Підстава для виконання роботи (повна назва документа, номер, 
дата)

Протокол вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти» № 13 
від 21.12.2021 р.

4. Виконавці НДР; головна організація-виконавець;
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кафедра 

публічного управління і проектного менеджменту ННІМП
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-А, корп. 1 р/р 

312592001118507 ГУ ДКСУ у м. Київ, МФО 0820019

5. Науковий керівник теми
Дубініна Оксана Володимирівна, канд.пед.наук, доцент, доцент 

кафедри публічного управління і проектного менеджменту ННІМП 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

6. Науковий напрям, проблема дослідження (для галузевої 
тематики).

13. Управління та економіка освіти.
(відповідно до «Пріоритетних напрями наукових досліджень НАПН України на 2018-2022 рр., 
затверджених Загальними зборами НАПН України від 17 листопада 2017 р.,
1іПр://парз.§оу.иа/иа/рге5з/аппоипсегпепІ5/1315/)

7. Назва програми, завдання програми (для державних цільових 
програм).

8. Мета та завдання наукового дослідження / НДР:

Метою роботи є обґрунтування теоретичних та методологічних основ 
і визначення концептуальних підходів, практичних рекомендацій щодо 
удосконалення процесу проектного управління розвитком соціально- 
економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації.
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9. Предмет, об’єкт і методи наукового дослідження / НДР.
Об’єкт дослідження -  процес проектного управління розвитком 

соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації.
Предметом дослідження визначено теоретико-методичні основи та 

практичні рекомендації щодо проектного управління розвитком соціально- 
економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації.

Методи наукового дослідження: методи аналізу і синтезу, критичний 
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей, моделювання, 
прогнозування; логічного умовиводу, економіко-математичного 
моделювання, статистичного та економічного аналізів, узагальнення, контент 
аналізу.

10. Вимоги до виконання наукового дослідження/ НДР

За умов розвитку світової економіки та конкуренції організацій, 
швидкого старіння технологій, професій, ідей, проникнення Інтернету в усі 
частини економіки, діджиталізація вийшла на новий рівень важливості для 
організацій будь-якого рівня. Сьогодні у конкурентній боротьбі між 
підприємствами чи організаціями виникає потреба у використанні ними 
цифрових технологій за всіма можливими напрямками та формами, зокрема: 
клієнтський досвід, робота з даними, впровадження інновацій, НЯ-стратегія, 
управління цінністю, управління проектами підприємства тощо. 
Проблематика цифровізації економіки й завдання, які в зв’язку з цим стоять 
перед державою і суспільством, розвитком бізнесу та викликами сучасності 
породжувані діджиталізацією усіх процесів, що відбуваються у світі. Саме 
тому, виникає необхідність у виконанні дослідження, яке б дозволило 
суттєво обґрунтувати теоретичні та методологічні основи проектного 
управління підприємством чи організацією за умов діджиталізації 
суспільства, визначити відповідні концептуальні підходи.

Науково-дослідна робота за темою «Проектне управління розвитком 
соціально-економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації» є 
логічним продовженням науково-дослідної роботи кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту, яка реалізовувалася упродовж 2019- 
2021 рр. з теми «Економічні, соціальні та інформаційні механізми 
формування та удосконалення системи управління проектами».

Розв'язання теоретичних та практичних проблем з теми дослідження 
дозволить розробити практичні рекомендації з удосконалення процесу 
проектного управління розвитком соціально-економічних та інформаційних 
систем в умовах діджиталізації та лекційні курси, програми навчальних 
дисциплін, які реалізують на базі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо- 
професійної програми «Управління проектами».

Наявний науковий доробок.
Науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління і 

проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН
З



України досліджують питання, які пов’язані із:
1. Забезпеченням сталості результатів міжнародних донорських програм 

та проектів місцевого розвитку за умов цифровізації суспільства.
2. Розвитком інформаційних механізмів вдосконалення системи 

управління проектами.
3. Формуванням команди управління проектами.
4. Розвитком взаємодії органів місцевого самоврядування і

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

5. Зарубіжний досвід реалізації проектного менеджменту засобами ІТ 
технологій.

Наявний науковий доробок колективу кафедри свідчить про здатність 
продовжити дослідження вказаних напрямів за темою «Проектне управління 
розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в умовах 
діджиталізації». Джерелами розробки стануть праці вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, нормативні, статистичні, аналітичні матеріали 
державних органів і міжнародних інституцій, а також результати наукових 
досліджень, отриманих раніше науково-педагогічними працівниками 
кафедри, університету, що знайшли відображення в наукових статтях, 
доповідях на наукових конференціях, дисертаціях, монографіях.

11. Терміни проведення наукового дослідження/ НДР

початок лютий 2022 р. закінчення грудень 2024 р.

12. Етапи наукового дослідження / НДР.

Перший, початковий теоретичний етап:
- визначення мети, цілей та завдань дослідження, обґрунтування етапів 

дослідження.
Другий, проміжний, аналітичний етап:
- вирішення теоретичних питань, які входять у загальну проблему 

дослідження;
- вивчення практичних аспектів за напрямами дослідження, узагальнення 

досвіду теоретичних та практичних напрацювань з реалізації мети 
дослідження.

Третій, заключний, узагальнюючий:
- узагальнення результатів досліджень;
- моделювання (прогнозний аналіз);
- оцінка повноти і якості вирішення поставлених завдань;
- підготовка і оформлення звітної документації.
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Н азв а  етапу
Т ер м ін

ви к он ан н я
С к л ад  ви к он авц ів

О ч ік ув ан і
Р езул ьтати

П ер ш и й, 
п оч атк ов и й  
тео р ети ч н и й  етап .

(лютий -  грудень
2022 р.):

Н ауковий  керівник:  
Д убін іна О. В.
канд.пед.наук, доц.

В иконавці теми:  
Євсюкова О.В.,
д.держ.упр., доц.
Ковтун О.А., к.держ. упр., 
доц.
Береж на Г.В., к.е.н., доц. 
Івкін В.М., к.псих.н., доц. 
Клім чук Г.П ., к.філол.н., 
Вініченко А .А ., канд. іст.н. 
Корсакевич С.С., ст. викл.

Статті у виданнях 
різного рівня, 
виступи на науковому 
семінарі кафедри за 
темою НДР. «круглих 
столах», засідання 
наукової стодїї 
кафедри, керівництво 
науковою роботою 
здобувачів вищої 
освіти. Узагальнення 
досвіду теоретичних 
та практичних 
напрацювань з 
реалізації мети та 
завдань дослідження.

Д р у ги й , п р ом іж н и й , 
ан ал іти ч н и й  етап:

(січень -  грудень 
2023 р.)

Колектив виконавців Узагальнення досвіду 
теоретичних та 
практичних 
напрацювань з 
реалізації мети та 
завдань дослідження. 
Публікація наукових 
статей, сатеріалів 
доповідей та ін.

Т р ет ій , за к л ю ч н и й , 
уза га л ь н ю ю ч и й .

(січень -  грудень 
2024 р.):

Колектив виконавців Узагальнення і оцінка
результатів
досліджень.
Складання звітної 
документації. 
Публікація наукових 
монографій і статей за 
тематикою НДР, 
виступи на науково- 
практичних 
конференціях, 
написання посібників, 
розробка практичних 
рекомендацій, 
лекційних курсів 
дисциплін. Підготовка 
і оформлення звітної 
документації за темою 
дослідження.

13. Обсяг коштів на проведення робіт.
Науково-дослідна робота з виконання теми дослідження здійснюється на 

громадських засадах - безоплатно.
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14. Очікувані наукові результати дослідження/ НДР.
Наукова продукція за темою науково-дослідної роботи «Проектне 

управління розвитком соціально-економічних та інформаційних систем в 
умов(іх діджиталізації» об’ємом до 15 др. арк.: публікація колективної 
монографій, статей, тез доповідей за результатами наукових та науково- 
практичних конференцій, посібники (у співавторстві), лекційні курси 
дисциплін, практичні рекомендації.

15. Продукція, підготовлена за результатами виконання наукового 
дослідження / НДР (указати вид та назву продукції).

Результати науково-дослідної роботи буде використано при підготовці 
наукової продукції.

16. Прогноз щодо впровадження результатів НДР
Результати поданого дослідження можуть бути використані в 

освітньому процесі, у практичній діяльності здобувачів освіти, викладачів, 
керівників підприємств, організацій, установ, а також усіма зацікавленими 
особами.

Практичне значення одержаних результатів буде полягати в 
можливості використання логічно доведених до рівня конкретних пропозицій 
результатів дослідження щодо проектного управління розвитком соціально- 
економічних та інформаційних систем в умовах діджиталізації. Результати 
дослідження слугуватимуть основою для подальшого розвитку теоретичних, 
організаційних і методологічних питань управління проектами в умовах 
діджиталізації.

Висновки та практичні рекомендації доцільно використовувати у 
роботі спеціалістам сфери публічного управління та місцевого 
самоврядування, при підготовці здобувачів освіти другого (магістерського) 
рівня вищої освіти напряму підготовки 073 «Менеджмент» освітньо- 
професійної програми «Управління проектами».

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів НДР
Соціальна значущість дослідження полягає у доведенні об’єктивної 

обумовленості поширеності проектної діяльності підприємств і організацій за 
умов необхідності використання цифрових технологій (сервісів 
автоматизованого управління) та інструментів управління проектами.

Соціальний ефектом можуть бути нові знання, вміння, навички; корисні, 
соціально значимі зв’язки, можливості комунікації, взаємодії, партнерства; 
сприяння інтеграції освітнього процесу, науки і практики проектного 
управління та місцевого самоврядування.

Соціальні результати дослідження це інструменти та засоби 
інформаційного, методичного, нормативного, організаційно-правового та 
іншого характеру, що напрацьовані у процесі дослідження та можуть бути 
застосовані з метою забезпечення поширення (перенесення, тиражування) 
результатів в інші підприємства/організації, територіальні громади.
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17. Практична корисність (практичне використання) результатів 
наукового дослідження /НДР.

Результати поданого дослідження можуть бути використані в 
освітньому процесі, у практичній діяльності здобувачів вищої освіти, 
викладачів, стейкхолдерів.

Практичне значення одержаних результатів буде полягати в 
можливості використання логічно доведених до рівня конкретних пропозицій 
результатів дослідження. Результати дослідження слугуватимуть основою 
для подальшого розвитку організаційних і методологічних питань управління 
проектами в умовах діджиталізації. Висновки та практичні рекомендації 
будуть використані у роботі спеціалістами сфери публічного управління та 
місцевого самоврядування, здобувачами вищої освіти та керівниками 
підприємств, організацій, установ.

18. Перелік науково-технічної та іншої документації, що подається 
по завершенні наукового дослідження / НДР - згідно плану.
-  заключний науковий звіт про виконання НДР;
-  рішення Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

19. Порядок розгляду і приймання наукового дослідження / НДР.
Заключні результати НДР розглядаються на засіданні кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту ННІМП, заключний звіт за 
результатами НДР розглядається Вченою радою Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту 
освіти», Вченою радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Керівник теми НДР № 0122Ш00096 
доцент кафедри публічного управління 
і проектного менеджменту ННІМП ДЗВО «УМО» 
канд. пед. наук, доцент

О. В. Дубініна
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