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1. Назва теми дослідження «Економічні, соціальні та інформаційні 
механізми формування та удосконалення системи управління 
проектами».

«Economic, social and information mechanisms for the formation and 
improvement of the project management system».

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

3. Підстава для виконання роботи (повна назва документа, номер, дата) 
Протокол вченої ради Навчально-наукового інституту менеджменту та 
психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» № 7від 19.12.2018 р.

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

управління проектами та загальнофахових дисциплін
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-А, корп. 1 
р/р 312592001118507 ГУ ДКСУ у м. Київ, МФО 0820019.

5. Науковий керівник теми Алейнікова Олена Володимирівна,
д.держ.упр., професор кафедри управління проектами та загальнофахових 
дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

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.,
http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/! 315/)

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

8. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки на період до 2020 року: 
Науки про життя, нові технології профілактики та лікування 

найпоширеніших захворювань.
(відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року 
№ 2623-ІІІ із змінами)

9. Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень і науково- 
технічних розробок:

Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи 
«людина -  світ» та створення новітніх технологій покращення якості 
життя.
(відповідно до Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
науково-технічних розробок на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 вересня 2011 р. № 942)
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10. Код та назва наукового напряму або проблеми з Основних наукових 
напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі 
природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки

4.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, 
технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів

(відповідно до Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних 
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 роки, затверджених спільним 
наказом Міністерства освіти і науки та НАН України від 26.11.2009 р. № 1066/609)

11. Метою роботи е обґрунтування методологічних та методичних 
аспектів формування та удосконалення системи управління проектами 
економічного та соціального спрямування в умовах суспільно- 
політичних трансформацій.

12. Вихідні дані для проведення НЛР.
Науково-дослідна робота за темою «Економічні, соціальні та 

інформаційні механізми формування та удосконалення системи управління 
проектами» є логічним продовженням науково-дослідної роботи кафедри 
управління проектами та загальнофахових дисциплін, що було розпочато у 
2015 році за темою «Механізми формування та удосконалення системи 
управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах 
суспільно-політичних трансформацій в Україні».

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.

13. Наявний науковий доробок.
Науково-педагогічні працівники кафедри управління проектами та 

загальнофахових дисциплін Університету менеджменту освіти НАГІН 
України досліджують питання, які пов’язані із:

1. Розробкою стратегії інноваційного управління розвитком проектно- 
орієнтованих систем.

2. Особливостями діяльності організацій економічного та соціального 
профілю в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні

3. Проблемами управління суспільними процесами в умовах 
трансформацій: політико-комунікаційний аспект

4. Реалізацією математично-статистичної складової у обґрунтуванні 
підготовки та впровадженні проектної діяльності в освіті.

5. Визначенням місця і ролі проектного підходу в публічному управлінні 
соціально-економічними системами.
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Наявний науковий доробок колективу кафедри свідчить про здатність 
продовжити дослідження вказаних напрямів за темою «Економічні, соціальні 
та інформаційні механізми формування та удосконалення системи 
управління проектами». Джерелами розробки стануть 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.

14. Вимоги до виконання НДР:
Нинішня економічно-політично-соціальна криза показала наявність 

серйозних проблем в організації державного управління. На сучасному етапі 
трансформації українського суспільства пріоритетним напрямом повинні 
бути завдання посилення ролі держави в регулюванні соціально-економічних 
процесів, зокрема у формуванні структур неекономічних відносин, які б 
могли забезпечити соціальну ефективність ринку. Проблематика гармонізації 
публічної політики та управління набуває все більшої актуальності у зв’язку 
із суперечливими та потенційно деструктивними впливами сучасних 
глобалізаційних процесів-викликів на процес відтворення системотворчих 
характеристик триєдності «держава-суспільство-країна».

Управління суспільством в умовах перманентної турбулентності 
актуалізувало завдання всебічного вивчення надскладних, і багаторівневих 
взаємозалежностей процесів глобалізації й публічного управління. 
Усвідомлення динаміки їх взаємозв’язку та взаємодії має особливе значення 
для поглиблення розуміння сучасних тенденцій розвитку державно- 
управлінських механізмів в Україні.

Саме тому актуальним постає питання щодо визначення та 
обґрунтування механізмів формування та удосконалення системи управління 
проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно- 
політичних трансформацій в Україні.

15. Терміни проведення НДР: початок лютий 2019 р. закінчення 
грудень 2021 р.

16. Етапи НДР і терміни їх виконання.
Перший, початковий теоретичний етап:
-  визначення мети, цілей та завдань дослідження, обґрунтування 

етапів дослідження; складання і оформлення проміжного звіту по етапу.
Другий, проміжний, аналітичний етап:
-  вирішення теоретичних питань, які входять у загальну проблему 

дослідження;
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-  вивчення практичних аспектів за напрямами дослідження, 
узагальнення досвіду теоретичних та практичних напрацювань з реалізації 
мети дослідження;

-  складання й оформлення проміжного звіту по етапу.
Третій, заключний, узагальнюючий:
-  узагальнення результатів досліджень;
-  моделювання (прогнозний аналіз);
-  оцінка повноти і якості вирішення поставлених завдань;
-  підготовка і оформлення звітної документації.

Н азва етапу
Терм ін

виконання
С клад виконавців

О чікувані
Результати

П ерш ий, 
початковий  
теоретичний етап.

•

(лютий -  грудень
2 0 1 9  р .):

Н аук ови й  керівник: 
А л ей н ік о ва  В . О., 
д. держ. упр., проф.

В и к он авц і тем и: 
К ар таш ов  Є. Г.,
д.держ. упр.

Б ереж н а Г. В.,
к. е. н., доцент

В ін н іч ен к о А .А . ,
к. і. н., ст. викладач

І  в кін В . М .у
к. психол. н., доц.

Б укорос Т. О.,
к. політ, н., доц.;

Д уб ін ін а  О. В  
к. пед. н., доц.; *

#

Н али вай ко  Г. В .,
к. пед. н., доц.;

Статті у виданнях 
різного рівня, 
виступи на науковому 
семінарі кафедри, 
«круглих столах», 
керівництво науковою 
роботою студентів 3 
підготовкою робіт на 
конкурси.
Проміжний звіт.

Д ругий, пром іж ний, 
аналітичний етап:

(січень -  грудень
2 0 2 0  р .)

Колектив виконавців Узагальнення досвіду 
теоретичних та 
практичних 
напрацювань з 
реалізації мети та 
завдань дослідження. 
Публікація наукових 
монографій і статей, 
Проміжний звіт.

Т ретій, заклю чний, 
узагальню ю чий.

(січень -  грудень
2 0 2 1  р .):

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

17. Обсяг коштів на проведення робіт (у цілому та за роками).
Науково-дослідна робота з виконання теми дослідження здійснюється на

громадських засадах -  безоплатно.

18. Очікувані наукові результати, кількісні та якісні характеристики 
наукової продукції:

Наукова продукція за темою науково-дослідної роботи «Економічні, 
соціальні та інформаційні механізми формування та удосконалення 
системи управління проектами» 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».

19. Прогноз щодо впровадження результатів Н7ТР. Результати поданого 
дослідження можуть бути використані в освітньому процесі, у практичній 
діяльності здобувачів вищої освіти, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто 
цікавиться сучасною управлінською наукою.

Практичне значення одержаних результатів буде полягати в 
можливості використання логічно доведених до рівня конкретних 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 проектами 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 
проектами», науковцями та аспірантами.
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