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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою Інституту менеджменту та 

психології 

менеджменту та психології 

27 лютого 2015 року  

 (протокол № 2 ) 

Голова Вченої ради 

 

________________________ Г.І. Мостовий 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
на виконання науково-дослідної роботи на тему: 

«Механізми формування та удосконалення системи управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні»  

 

1. Виконавець: кафедра управління проектами та загально фахових 

дисциплін. 

Керівник роботи: зав. кафедри управління проектами та загально фахових 

дисциплін, д.держ.упр., доцент О. В. Алейнікова. 

2. Строки виконання роботи: 2015-2017 р. 

3. Класифікація роботи: прикладна науково-теоретична розробка. 

4. Обґрунтування виконання досліджень: масштаби управлінських проблем, 

що постають перед сучасним суспільством, стрімко зростають, а 

складність таких завдань посилюється. Розв`язання теоретичних та 

практичних проблем у системі проектного управління можливе шляхом 

ґрунтовних міждисциплінарних наукових досліджень та розробки ряду 

рекомендацій із вдосконалення та адаптування системи управляння в 

умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. 

5. Мета роботи: обґрунтування методологічних та методичних аспектів 

формування та удосконалення системи управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні. 
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6. Джерело розробки: праці вітчизняних і зарубіжних дослідників, 

нормативні, статистичні, аналітичні матеріали державних органів і 

міжнародних інституцій, а також результати наукових досліджень, 

отриманих раніше викладачами кафедри, університету, що знайшли 

відображення в наукових статтях, доповідях на наукових конференціях, 

дисертаціях. 

7. Етапи розробки: 

1. Вибір напрямків досліджень (січень 2015 р. – грудень 2015 р.): 

 визначення мети, цілей та завдань дослідження, обґрунтування етапів 

дослідження;  

 складання і оформлення проміжного звіту по етапу. 

2. Науково-теоретичні дослідження (січень – грудень 2016 р.): 

 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; 

 складання й оформлення проміжного звіту по етапу. 

3. Узагальнення і оцінка результатів досліджень, складання звітної 

документації (січень – грудень 2017 р.): 

 узагальнення результатів досліджень; 

 моделювання (прогнозний аналіз); 

 оцінка повноти і якості вирішення поставлених завдань; 

 підготовка і оформлення звітної документації. 

8. Спосіб реалізації результатів роботи: публікація наукових монографій і 

статей, виступи на науково-практичних конференціях, написання 

навчальних посібників, розробка методичних рекомендацій, лекційних 
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курсів дисциплін, виступи на науковому семінарі кафедри, круглих столах, 

керівництво науковою роботою студентів з підготовкою робіт на конкурси. 

9. Стан матеріально-технічного забезпечення виконання робіт: кафедра 

потребує фінансування відряджень науково-педагогічних працівників для 

роботи у наукових бібліотеках, науково-дослідних установах інших міст. 

10. Перелік наукової або технічної документації, яка буде складена як 

підсумок роботи, ким і де буде затверджено: звіти (затвердження засідання 

кафедри та вченої ради), опубліковані монографії, навчальні посібники 

(затвердження науково-методичної ради та ради). 

 

 

 

Завідувач кафедри управління проектами  

та загальнофахових дисциплін ННІМП,  

д-р держ. упр., доцент      О. В. Алейнікова  
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін 

 Інституту менеджменту та психології  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

 

АНОТАЦІЯ 

Тема дослідження: «Механізми формування та удосконалення системи 

управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах 

суспільно-політичних трансформацій в Україні» 
 

Об’єкт дослідження – управління проектами економічного та соціального 

спрямування. 

 

Результати дослідження. Обґрунтування методологічних та методичних 

аспектів формування та удосконалення системи управління проектами 

економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні. 

 

Використання результатів. Практичне значення одержаних результатів 

полягає в можливості використання, логічно доведених до рівня конкретних 

пропозицій, результатів дослідження в управлінській практиці спеціалістів 

різних рівнів. 

 

 

ANNOTATION 

Research theme: «Mechanisms of formation and improvement of the system of 

economic and social project management under socio-political transformations in 

Ukraine». 

 

Object of research – economic and social project management. 

 

Research results. Ground of methodological and methodical aspects of formation 

and improvement of project management , economic and social direction in terms of 

socio-political transformations in Ukraine  

 

 

Applying of results. The practical value of the obtained results consists in possibility 

of the use, concrete suggestions logically well-proven to the level, research results in 

administrative practice of specialists of different levels. 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою Інституту менеджменту та психології 

менеджменту та психології 

27 лютого 2015 року  

 (протокол № 2 ) 

 

Голова Вченої ради ________________________ Г.І. Мостовий 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні кафедри управління проектами та загально 

фахових дисциплін 

18 лютого 2015 р. 

(протокол № 7 ) 

 

Зав. кафедри______________ О.В. Алейнікова 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
комплексної кафедральної теми науково-дослідної роботи 

«Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального 

спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» 
на 2015-2017 рр. 

Науковий напрямок: управління економічним та соціальним розвитком країни 

Галузь: управління та адміністрування 

№ 

з/п 

Назва завдання Відповідальний 

виконавець 

Очікувані наукові і 

практичні результати, 

місце впровадження 

Використання результатів у навчальному 

процесі, підготовка науково-педагогічних 

кадрів 

1 2 3 4 5 

1. Стратегія інноваційного 

управління розвитком 

проектно-орієнтованих 

систем. 

зав.кафедрою, 

д.держ.упр, доцент 

Алейнікова О.В. 

Підготовка наукової 

монографії, статей та 

доповідей на наукових 

конференціях, виступів 

на науковому семінарі 

кафедри. 

Використання матеріалів дослідження при 

написанні навчальних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, у лекційних курсах 

дисциплін “Формування проектної команди”, 

“Стратегічний менеджмент в розвитку 

проектно-орієнтованих організацій”, при 

підготовці студентських наукових робіт. 

2. Особливості діяльності 

організацій економічного 

та соціального профілю в 

умовах суспільно-

політичних 

трансформацій в Україні. 

к.психол.н., доц. 

Івкін В. М. 

Підготовка розділу 

наукової монографії, 

статей та доповідей на 

наукових конференціях, 

виступів на наукових 

семінарах кафедри. 

Використання матеріалів дослідження при 

написанні навчальних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, у лекційних курсах 

дисциплін “Організаційна психологія”, 

“Психологія управління” та при підготовці 

студентських наукових робіт. 
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3. Управління суспільними 

Управління суспільними 

процесами в умовах 

трансформацій: 

політико-

комунікаційний аспект. 

к.політ.н., доцент  

Букорос Т. О. 

Підготовка наукових статей 

Підготовка наукових статей 

та доповідей на наукових 

конференціях, виступів на 

науково-теоретичному 

семінарі кафедри. 

Використання матеріалів дослідження при 

Використання матеріалів дослідження при 

написанні навчальних посібників, розробці 

методичних вказівок, у лекційних курсах 

навчальних дисциплін “Політологія”, 

“Політичні проблеми державного 

управління”, «Управління соціальними 

проектами»  та при підготовці 

студентських наукових робіт. 

4. Математично-

статистична складова у 

обґрунтуванні 

підготовки та 

впровадженні проектної 

діяльності в освіті. 

к.ф.-м.н., доцент  

Хасіневич С. Ю. 

Підготовка наукових статей 

та доповідей на наукових 

конференціях, виступів на 

науково-теоретичному 

семінарі кафедри 

Використання матеріалів дослідження при 

написанні навчальних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, у лекційних 

курсах дисциплін “Математика для 

економістів: Теорія ймовірності та 

математична статистика”, “Математична 

статистика ”, при підготовці студентських 

наукових робіт. 

5. Особливості діяльності 

освітніх організацій в 

умовах суспільних 

трансформацій в 

Україні. 

к.пед.н., доц. б.в.з. 

Наливайко Г. В. 

Підготовка наукових статей 

та доповідей на наукових 

конференціях, виступів на 

науково-теоретичному 

семінарі кафедри 

Використання матеріалів дослідження при 

написанні навчальних посібників, розробці 

методичних вказівок, у лекційному курсі 

дисципліни “Техніка управлінської 

діяльності: Діловодство”, “Аудит 

персоналу”, при підготовці студентських 

наукових робіт. 

6. Культура управління в 

сучасному соціумі як 

складова суспільно-

політичних 

трансформацій держави 

к.і.н., ст.викладач 

Вініченко А. А. 

Підготовка наукових статей 

та доповідей на наукових 

конференціях, виступів на 

науково-теоретичному 

семінарі кафедри. 

Використання матеріалів дослідження при 

написанні лекційних курсів дисциплін 

“Історія української культури”, ”Історія 

України” та при підготовці студентських 

наукових робіт. 
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7. Теорія і практика 

стандартизації в системі 

ППО як аспект 

управління якістю 

освіти. 

к.пед.н., 

ст.викладач 

Штангей С.В. 

Підготовка статей та 

доповідей на наукових 

конференціях, виступів на 

науковому семінарі 

кафедри. 

Використання матеріалів дослідження при 

написанні навчальних посібників, розробці 

методичних вказівок, при підготовці 

студентських наукових робіт. 
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ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ 
комплексної кафедральної теми науково-дослідної роботи 

«Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального 

спрямування в  умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні» на 2015-2017 рр. 
 

 

№ 

п/п 
Назва завдання 

Відповідальний 

виконавець 

З ким 

координується 

завдання 

Відмітки про 

виконання етапу 

завдання 

1 2 3 3 4 

І етап (січень 2015 р. – грудень 2015 р.) 

1. Теоретико-методологічні аспекти стратегії 

інноваційного управління розвитком  

проектно-орієнтованих систем 

зав.кафедрою, д.держ.упр, 

доцент Алейнікова О.В. 

  

2. Аналіз методології досліджень діяльності 

організацій  економічного та соціального  

профілю в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні 

к.психол.н., доцент 

Івкін В. М. 

  

3. Теоретико-методологічні аспекти 

управління суспільними процесами в 

умовах трансформацій. 

к.політ.н., доцент  

Букорос Т. О. 

  

4. Теоретичні та методологічні аспекти 

запровадження методів математичного 

моделювання  в управлінні проектами. 

к.ф.-м.н., доцент  

Хасіневич С. Ю. 
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1 2 3 4 5 

5. Аналіз методології досліджень з проблем 

діяльності освітніх організацій в Україні 

к.пед.н., доцент б.в.з. 

Наливайко Г. В. 

  

6. Теоретико-методологічні аспекти формування 

культури управління в сучасному соціумі. 

к.і.н., ст. викладач 

Вініченко А. А. 

  

7. ППО як об’єкт наукових досліджень. к.пед.н.,  ст. викладач  

Штангей С.В. 

  

ІІ етап (січень 2016 р. – грудень 2016 р.) 

1. Аналіз особливостей використання 

інноваційних типів управлінських структур в 

стратегії розвитку проектно-орієнтованих 

систем 

зав.кафедрою, д.держ.упр, 

доцент Алейнікова О.В. 

  

2. Аналіз особливостей діяльності організацій  

економічного та соціального профілю в умовах 

суспільно-політичних трансформацій в Україні. 

к.психол.н., доцент Івкін В. М.   

3. Особливості інноваційної стратегії 

демократичних перетворень та забезпечення 

умов формування і розвитку громадянського 

суспільства в Україні. 

к.політ.н., доцент Букорос Т. О.   

4. Аналіз особливостей використання методів 

математичного моделювання та статистичної 

обробки інформації при виборі стратегії 

проектної діяльності. 

к.ф.-м.н., доцент  

Хасіневич С. Ю. 

  

5. Аналіз умов діяльності освітніх організацій в 

умовах суспільно-політичних трансформацій в 

Україні  

к.пед.н., доцент б.в.з. 

Наливайко Г. В. 

  

6. Вплив сучасних суспільно – політичних змін в 

Україні на культуру соціуму. 

к.і.н., ст. викладач 

Вініченко А. А. 

  

7. Історія розвитку стандартизації в Україні та за 

її межами. 

к.пед.н., ст. викладач 

Штангей С.В. 
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1 2 3 3 4 

ІІІ етап (січень 2017 р. – грудень 2017 р.) 

1. Стратегічні напрями та перспективи 

інноваційного управління розвитком проектно-

орієнтованих систем 

зав.кафедрою, д.держ.упр, 

доцент Алейнікова О.В. 

  

2. Вироблення рекомендацій щодо покращення 

діяльності організацій  економічного та 

соціального профілю в умовах суспільно-

політичних трансформацій в Україні 

к.психол.н., доцент Івкін В. М.   

3. Перспективи удосконалення механізмів 

управління суспільними процесами в умовах 

трансформацій. 

к.політ.н., доцент Букорос Т. О.   

4. Місце математико-статистичних методів в 

управлінні розвитком проектно-орієнтованих 

систем. 

к.ф.-м.н., доцент  

Хасіневич С. Ю. 

  

5. Обґрунтування механізмів підвищення 

ефективності діяльності освітніх організацій  в 

умовах суспільно-політичних трансформацій в 

Україні   

к.пед.н. Наливайко Г. В.   

6. Перспективи удосконалення культури 

управління в українському суспільстві в 

умовах євроінтеграційних змін. 

к.і.н., ст. викладач  

Вініченко А. А. 

  

7. Модель стандарту в системі ППО к.пед.н., ст. викладач   

Штангей С.В. 

  


