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РОЗДІЛ 5 

РОЗРОБКА МЕТОДУ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ НАУКОВИХ 

ПРОЕКТІВ 

 

5.1. Концептуальні основи управління науковими проектами закладів 

вищої освіти за міжнародними моделями наукової діяльності 

 

Наукова та науково-технічна діяльність у  закладах вищої освіти є невід’ємною 

складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і 

виробничої діяльності в системі вищої освіти. Згідно [82] держава забезпечує 

соціально-економічні, організаційні, правові умови для формування та ефективного 

використання наукового та науково-технічного потенціалу, включаючи державну 

підтримку суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності; створення сучасної 

наукової інфраструктури і системи інформаційного забезпечення наукової і науково-

технічної діяльності, інтеграцію освіти, науки і виробництва; підготовку кадрів у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності вищими навчальними закладами, 

закладами післядипломної освіти, науковими установами, а також спеціалізованими 

загальноосвітніми навчальними закладами, які взаємодіють між собою та з 

науковими установами; підвищення престижності наукової і науково-технічної 

діяльності, підтримку та заохочення молодих вчених; фінансування та матеріальне 

забезпечення фундаментальних та прикладних досліджень; організацію 

прогнозування тенденцій науково-технічного розвитку на довгостроковий та 

середньостроковий періоди; підтримку пріоритетних напрямів розвитку науки і 

техніки, державних цільових наукових і науково-технічних програм та концентрацію 

ресурсів для їх реалізації; створення ринку наукової і науково-технічної продукції та 

впровадження досягнень науки і техніки в усі сфери суспільного життя; правову 

охорону інтелектуальної власності та створення умов для її ефективного 

використання; організацію і проведення статистичних спостережень у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності; проведення наукової і науково-технічної 

експертизи виробництва, нових технологій, техніки, результатів досліджень, 
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наукових (науково-технічних) програм і проектів тощо; стимулювання наукової та 

науково-технічної творчості, винахідництва; пропагування наукових та науково-

технічних досягнень, винаходів, нових сучасних технологій, внеску України у 

розвиток світової науки і техніки; встановлення взаємовигідних зв’язків з іншими 

державами для інтеграції вітчизняної та світової науки, входження вітчизняної науки 

у світовий науковий та Європейський дослідницький простір [82]. 

Згідно [82] рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу 

суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального 

зростання [82]. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки 

розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової 

національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального 

потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення 

використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення 

соціальних, економічних, культурних та інших потреб [82]. 

Більше 70% всіх коштів в науку надходить з бюджету, а їх споживачами є 

переважно або бюджетні структури, або компанії, найтіснішим чином асоційовані з 

державою. Важливо, що держава по відношенню до них виконує в основному роль 

фінансиста і контролера, але не ефективного інвестора або партнера. Подібна модель 

організації та підтримки сфери наукової та інноваційної діяльності має зрозумілі 

переваги і недоліки. З одного боку, є можливість досить оперативно нарощувати 

фінансування пріоритетів (напрямків, областей, секторів), впливати на мотивацію 

учасників процесу. З іншого, очевидні проблеми вибору цих пріоритетів і 

ефективного витрачання ресурсів. Держава не вміє гнучко реагувати на внутрішні і 

зовнішні виклики, домагатися сталого зростання науковою продуктивністю, 

забезпечувати необхідний ступінь свободи і автономії дослідних центрів, самих 

вчених. Отримуючи кошти від держави, бізнесові структури, як правило, не 

активізуються в цій області, а заміщають власні кошти (на проведення досліджень, 

закупівлю наукових результатів і нових технологій) державними. Небажання бізнесу 

фінансувати науку «за свій рахунок» виливається в зниження «ваги» інтелектуальної 

складової його діяльності, що, в свою чергу, відбивається на 
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конкурентоспроможності продукції, неможливості знайти нішу на глобальному 

ринку [129]. 

Сучасний університет приймає на себе ціль соціального та економічного 

розвитку при виконанні інноваційної діяльності. 

На міжнародному рівні простежується зміна цілей університетів – окрім 

наукової та освітньої, виникає ціль інноваційної активності [102].  

Ця мета включає розробку та трансфер технологій, комерціалізацію продуктів 

академічної науки, управління інтелектуальною власністю з метою отримання 

прибутку, створення нових бізнесових структур.  

В залежності від кількості цілей, заклади вищої освіти розподіляються на: 

університет 1.0, 2.0, 3.0, 4.0.  

Університет 1.0 є тільки освітнім інститутом. Університет 2.0 надає освітні 

послуги та проводить наукові дослідження Метою університету 3.0 є освітня, 

наукова діяльність та комерціалізація знань (інновації). Університет 4.0 

спеціалізується на проведенні освітньої, наукової, інноваційної діяльності, а також 

формуванні креативного середовища [102]. 

Найбільш перспективною з точки зору інноваційного розвитку є модель 

«університет 3.0».  

Ця модель дає змогу, окрім підготовки професійних фахівців, здатних 

вирішувати задачі на основі технології блокчейн, сформувати прогресивне 

середовище знань та інновацій, яке дозволить отримати ефективний результат від 

здійснення інноваційної діяльності.  

Університет у даному випадку позиціонується як корпоративний суб’єкт 

економіки знань [102].  

Для України проблема розширення цілей університету є соціально значущою, 

оскільки саме трансфер технологій та комерціалізація знань шляхом реалізації 

продукту інноваційної діяльності сьогодні відіграє вирішальну роль у модернізації 

соціально-економічного становища держави. 

Історично заклади вищої освіти моделі «Університет 1.0» займалися наданням 

знань та  підготовкою кадрів вищої кваліфікації. Матеріальною базою таких 



 214 

університетів є аудиторії для лекцій і диспутів, бібліотека і сховище текстів. 

Першим серйозним стимулом для розширення функціональних можливостей 

ЗВО і переходу до моделі «Університет 2.0» стало замовлення від держави і 

великого бізнесу [246].  

Для вирішення завдань держави технологічний бізнес звертався до 

університетів як до центрів створення нового знання. ЗВО почали проводити 

дослідження, генерувати нові ідеї, і поступово зв'язок бізнесу і навчального закладу 

сприяв міцній взаємодії господарюючих суб’єктів та університетів. Матеріальна 

база університету 2.0 включає аудиторії, бібліотеки, лабораторії для досліджень і 

експериментів. 

Наступний етап розвитку університетів пов'язаний з появою всередині ЗВО 

підприємницьких компетенцій за моделлю «Університет 3.0».  

У данному університеті викладачі комерціалізують наукові розробки ЗВО 

через створену систему підтримки інноваційної діяльності.  

Модель університета 3.0 має ряд переваг – з одного боку, вона створює 

додаткове джерело доходу для університету від співробітництва з бізнесом і 

продажу запатентованих наукових ідей, з іншого – збільшує число компетенцій, які 

можуть передаватися студентам. До матеріальної бази університету 3.0 входять як 

аудиторії, бібліотеки та експериментальні лабораторії, та і бізнес-інкубатори, 

технопарки, проектні офіси, виставкові площі, громадські центри. 

На даний час існує також модель так званого уніесритету майбутнього моделі 

4.0, який має взаємодіяти не тільки з бізнесовими структурами і державою, а і з 

суспільством. Даний університет вважаєтться підприємницьким.  

В його діяльність залучені всі учасники освітнього процесу: студенти, 

викладачі та адміністративні співробітники, які реалізують як. технологічні 

стартапи, так і розробляють соціальні інновації з метою розвитку цілих територій і 

окремих галузей.  

У США після прийняття акта Бея-Доула (Bayh-Dole Act of 1980) протягом 

декількох років університети створили більше 2 тисяч компаній з 260 тисячами 

робочих місць, які займалися комерціалізацією інноваційних технологій. До 
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прийняття акта все американські університети реєстрували менш 250 патентів на 

рік; в 1982 р їх стало 1500, в 2010 – 4500, в 2017 - 6800. Якщо в 1989 - 1990 рр. 

університети отримали 82 млн. дол. ліцензійного доходу, в 2009 році – вже понад 

1,5 млрд. дол., а в 2017 році – майже 2 млрд.дол [289]. 

Розвиток університетів за моделлю 3.0 сприяє економічному зростанню 

держави. Створення уніерситету 3.0 передбачає не тільки освітнй процес. ЗВО вже 

розглядається як наукова організація, що має у розпорядженні лабораторії та наукові 

підрозділи для проведення інноваційної діяльності і комерціалізації наукових 

результатів. 

На жаль, в Україні, використання досвіду функціонування ЗВО за передовими 

міжнародними моделями знаходиться на катастрофічно низькому рівні.  

Більшість університетів України зупинилося на рівні 2.0 і не відповідає 

викликам часу. 

Економічний ефект університетів 3.0 очевидний з огляду на властивість 

моделей підвищувати частку інноваційної активності бізнесових структур в 

діяльності ЗВО.  

Якщо сьогодні частка інноваційно-активних бізнесових структур становить 

близько 1,5-2% [156] в секторі малого та середнього бізнесу, то за рахунок розвитку 

провідних ЗВО за провідними міжнародними моделями 3.0 та 4.0 ця частка може 

суттэво збільшитись, що неодмінно призведе до активізації інноваційної діяльності 

в країні. 

Ще одна особливість моделей університету 3.0 виявляється в синергії від 

проведених в ЗВО наукових досліджень, появі фінансових ресурсів від реалізації 

патентів, ліцензій, пов'язаних послуг, які викликають можливості для 

удосконалення та переоснащення матеріально-технічної бази для проведення 

наукової діяльності українськими ЗВО для їх виходу у сферу досліджень в найбільш 

перспективних галузях знань.  

Університет моделі 3.0 має ще один потенційний позитивний ефект для 

економіки – на основі реалізації  корпоративних дослідницьких інноваційних 

програм університети інтегруються з бізнесом і спільними лабораторіями, що 
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серйозно збільшує швидкість комерціалізації нових ідей. 

На жаль, сучасні умови здійснення наукової діяльності українськими ЗВО 

характеризуються негативними тенденціями в якості проведення наукових 

досліджень, які не дають змогу отримувати реальні кошти за наукові результати, що 

викликає відсутність фінансових ресурсів для власного розвитку і модернізації 

матеріально-технічної бази для наукових експериментів.  

Доцільність розвитку українських ЗВО за моделлю «Університет 3.0» на 

основі створення інтегрованого освітнього, науково-дослідного та 

підприємницького середовища, єдності системи «освіта-наука-інновація-

комерціалізація» підтверджується міжнародним досвідом.  

Всі університети, що входять до світових рейтингах в топ-10 і навіть до першої 

сотні, являють собою потужні науково-освітні корпорації, центри наукових знань і 

генератори інноваційного розвитку.  

Загальносвітовий тренд, який не можна ігнорувати, полягає в тому, що 

сучасний університет вже не може і не повинен займатися тільки підготовкою 

кадрів.  

Якщо не виникне адекватного середовища підтримки інноваційної діяльності в 

ЗВО на основі залучення до співпраці з ЗВО бізнесових структур та державних 

органів, що забезпечуватиме супровід інноваційних програм на всіх етапах 

розвитку, а також попит на проривні інновації з боку зацікавлених сторін, то 

українські ЗВО будуть втрачати кваліфікованих вчених, які поповнюватимуть відомі 

технологічні парки і наукові установи закордонних держав (рис. 5.1).  

Необхідні докорінні зміни в корпоративній культурі здійснення наукової 

діяльності університетом.  

Потрібне перетворення ЗВО на майданчик, відкритий для інноваторів, 

бізнесових структур, венчурної індустрії, а також з поступової зміни свідомості 

академічного середовища з огляду на важливість комерцалізації наукових 

результатів.  
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Рисунок 5.1 –Кількість вчених у секторі науково-дослідної і проектно-

конструкторської діяльності 

 

Наукові дослідження ЗВО і бізнесова діяльність в рамках виконання 

інноваційних програм мають будуватися на єдиному принципі, адже інноваційна 

діяльність є процесом з заздалегідь невідомим результатом. Тривалість і успішність 

становлення університету за міжнародними моделями багато в чому залежить від 

змін в економіці і суспільстві в цілому. 

Дуже важко сформувати стійко працюючу модель інноваційної системи в 

університеті, який досі працює по мережевому принципу, в закритому суспільстві, 

заснованому на вертикальних відносинах (ієрархіях) і сировинній ренті, в якому 

інновації та підприємництво існують на периферії економічних інтересів [246]. 

В Україні створені первинні умови для реалізації моделі «Університет 3.0», 

адже сьогодні університети займаються не тільки освітою, а і науковими 

розробками, намагаючись впровадити розроблені наукові проекти в економіку та 

інші сфери.  

Як вже було наголошено, основними центрами виконання наукової діяльності в 

Україні є ЗВО, витрати на проведення науково-дослідної діяльності в яких за 2017 

рік склали майже 4 млрд. грн., що становить 25% від загальних витрат на виконання 
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наукових досліджень всіма науковими установами України.  

Але кількість впроваджених інновацій і реалізованих інноваційних продуктів 

ЗВО залишається на критично низькому рівні та складає менше 4% від загальної 

кількості завершених наукових проектів.  

Однак, проблема не стільки в недостатності фінансування інноваційної 

діяльності, скільки в дуже низькій ефективності вкладених в науково-технічний 

розвиток коштів з причини відсутності адекватних сучасній ринковій економіці 

ланцюгів взаємозв'язку науки, технологій та виробництва. 

Для України становлення університету 3.0 – це гостра, соціально і економічно 

значуща проблема, оскільки саме такий університет сьогодні відіграє вирішальну 

роль в модернізації суспільства і трансформації економіки.  

Інноваційна діяльність в ЗВО сьогодення не направлена на створення нових 

комерційно привабливих технологій. Вона будується на імітації роботи вчених, 

результати наукових досліджень яких залишаються незатребуваними на 

національному і міжнародному ринку інновацій.  

На тлі зростаючих зусиль держави вітчизняна наука залишається не надто 

помітною в світі. Про це свідчать безліч індикаторів, що характеризують  

продуктивність діяльності в науці, а саме патентну і публікаційну активність 

вчених, специфіку наукової спеціалізації, несуттєва присутність України в 

глобальних дослідницьких мережах. 

Дійсно, індекс економіки знань в нашій державі нижче, ніж у таких країнах як 

Барбадос та Трінідад і Тобако – Україна займає 55 місце [141].  

На глобальній карті стартапів в Україні зареєстровано лише 340 інноваційних 

стартапів (рис.5.2), тоді як у США – 31923, у Німеччині – 1356, у Франції – 1023, у 

Китаї – 724 [103]. 

Обсяг експорту високотехнологічних товарів з України залишається на 

низькому рівні (табл. 5.1). 
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Рисунок 5.2 – Карта інноваційних стартапів в Україні [103] 

 

Таблиця 5.1 – Експорт високотехнологічних товарів [141] 

Місце Країна Обсяг, млрд. дол. 

% від 

промислового 

експорту 

1 Китай 549,799 25,6 

2 Німеччина 185,556 16,7 

3 США 154,346 19 

4 Сінгапур 130,989 49,3 

5 Південна Корея 126,526 26,8 

6 Франція 104,340 26,8 

7 Японія 91,514 16,8 

… … … … 

139 Україна 1,387 7,3 

 

Як показує табл. 5.1, Україна майже не представлена на світових 

високотехнологічних ринках. 
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За міжнародним рейтингом конкурентоспроможності Україна посіла 57 місце 

після Бутану, Гватемали, Нікарагуа та Молдавії [141].  

За глобальним інноваційним індексом Україна знаходиться на 50 місці після 

Чорногорії, Румунії і Туреччини  [141]. Даний індекс враховує два показники -

можливості, які є для інноваційної діяльності та її економічні результати. 

У число можливостей або ресурсів інноваційного розвитку входять, 

наприклад, характеристики системи освіти, бізнес-середовища, сфери науково-

дослідної і проектно-конструкторської роботи, інноваційних зв'язків, інвестиційної 

активності. 

Показник економічних результатів інновацій використовуються враховує 

виробничі потужності, поширення знань, нематеріальних активів, інноваційних 

продуктів (товарів і послуг), комерціалізацію результатів наукових проектів ЗВО. 

Однак, навіть такий рівень інноваційного індексу дає реальну можливість 

українським ЗВО розвиватись до рівня «Університет 3.0», концентруючи увагу на 

здійсненні інноваційної діяльності. Доцільність таких кроків обумовлюється тим, 

що на даний час українські ЗВО розвиваються за застарілими моделями, багато 

коштів витрачається на наукові розробки університетів, де працює більшість 

науковців держави, але результати наукових досліджень ЗВО є незатребуваними на 

ринку сучасних інноваційних технологій, що призводить до появи негативих 

тенденцій в інноваційній сфері країни. Перелік пріоритетних напрямків науково-

дослідної роботи ЗВО, який щорічно затверджується вищим керівництвом держави  

та є обов’язковим для реалізації в рамках виконання наукової роботи в 

університетах, не відповідає наявним ресурсам і матеріально-технічній базі для 

проведення наукових досліджень в ЗВО. 

Рівень розвитку і організації наукової діяльності в ЗВО багато в чому визначає 

ступінь інтеграції науки і реального сектора економіки, форми цієї взаємодії, 

впливає на інноваційну діяльність держави і на рівень затребуваності результатів 

наукової діяльності ЗВО. 

Сучасний ЗВО повинен вибудововувати свою наукову діяльність як систему 

науково-освітніх партнерств мережевого типу на основі взаємодії з бізнесовими 
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структурами і державою, а також використовувати свої можливості для розвитку 

інноваційної діяльності всередині університету. Внутрішнє управління науковою 

діяльністю всередині ЗВО та партнерські відносини з бізнесом і державою дадуть 

змогу забезпечити виробничі структури новими ідеями і технологіями, які будуть 

основою для підвищення конкурентоспроможності ЗВО. 

Отже, в таких умовах ЗВО повинні сконцентрувати наявні ресурси для 

реалізації таких наукових проектів, результати виконання яких будуть 

комерціалізовані шляхом патентування нових ідей і технологій та продажу їх 

бізнесовим структурам.  

 

5.2. Методологічні основи управління науковими проектами закладів 

вищої освіти 

 

Сучасна реформа вищої школи передбачає, що в рамках нової концепції 

університетської освіти і системи оцінки показників ефективності роботи ЗВО 

одним з визначальних чинників конкурентоспроможності закладів вищої освіти стає 

активізація науково-дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників 

[128]. Це обумовлює необхідність створення умов розвитку рівня науково-дослідної 

діяльності у ЗВО, а саме:  

 комерціалізації результатів наукової діяльності ЗВО,  

 підвищення якості підготовки наукових кадряів та рівня впровадження 

наукових результатів; 

 накопичення науково-дослідного потенціалу ЗВО; 

 участі у міжнародних і національних науково-дослідних програмах і 

грантах. 

Таким чином, пріоритетним завдання розвитку ЗВО має стати ефективне 

управління науковою діяльністю університету на основі здійснення планування, 

організації, контролю, координації та активізації науково-дослідної роботи як 

університету в цілому, так і структурних підрозділів (інститутів, факультетів), 

професорсько-викладацького складу кафедр; аспірантів і студентів ЗВО. 
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До основних завдань ЗВО в області науково-дослідної діяльності є  можна 

віднести [148]: 

- пріоритетний розвиток фундаментальних досліджень як основи для створення 

нових знань, освоєння нових технологій, становлення і розвитку наукових шкіл і 

провідних наукових колективів на найважливіших напрямках розвитку науки і 

техніки; 

- забезпечення підготовки у ЗВО кваліфікованих фахівців і науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-

технічного прогресу; 

- дослідження і розробка теоретичних і методологічних основ формування і 

розвитку вищої освіти; посилення впливу науки на вирішення освітніх і виховних 

завдань, збереження і зміцнення базисного, визначального характеру науки для 

розвитку вищої освіти; 

- ефективне використання науково-технічного потенціалу вищої школи для 

вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-

економічних перетворень; 

- розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва з 

науковими, проектно-конструкторськими, технологічними організаціями і 

промисловими підприємствами з метою спільного вирішення найважливіших 

науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення 

використання розробок ЗВО у виробництві; 

- розвиток інноваційної діяльності ЗВО з метою створення наукоємної науково-

технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, 

орієнтованих на ринок високих технологій; 

- створення умов для захисту інтелектуальної власності та авторських прав 

дослідників і розробників як основи зміцнення і розвитку науки ЗВО і виходу 

наукових колективів ЗВО на світовий ринок високотехнологічної продукції; 

- розширення міжнародного науково-технічного співробітництва з навчальними 

закладами та фірмами зарубіжних країн з метою входження в світову систему науки і 

освіти та спільної розробки науково-технічної продукції; 
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- створення якісно нової експериментально-виробничої бази вищої школи; 

- розвиток фінансової основи досліджень і розробок за рахунок використання 

позабюджетних коштів і інноваційної діяльності. 

Одним з основних завдань ЗВО в області наукової діяльності є організаці і 

проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також підготовка 

науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. ЗВО самостійно здійснюють 

планування наукової та інноваційної діяльності на основі затверджених наукових 

напрямів ЗВО, визначаючи види робіт, умови фінансування, склад виконавців для 

реалізації наукових проектів в університеті. При створенні річного плану наукової 

діяльності ЗВО враховуються фундаментальні дослідження, спрямовані на 

створення випереджаючого наукового доробку, а також прикладні розробки, які 

сприятимуть розвитку інноваційної діяльності ЗВО. 

З метою організації ефективної наукової діяльності в рамках реалізації 

інноваційних програм ЗВО мають здійснювати планування і визначення наукових 

пріоритетів, залучення фінансових ресурсів бізнесових структур; організацію 

експертизи наукових проектів, забезпечення матеріально-технічною базою для, 

проведення наукових експериментів, проведення маркетингових досліджень щодо 

інноваційних продуктів. Важливим етапом є здійснення контролю за організацією 

наукових досліджень та реалізацією наукових проектів з метою подальшого 

ефективного використання результатів наукової діяльності ЗВО бізнесовими 

стурктурами. 

Управління науковою діяльністю кафедри ЗВО включає в себе наступні 

напрямки [128]: планування науково-дослідної діяльності професорсько-

викладацького складу кафедри і складання планів науково-дослідних робіт; 

підготовку, укладання та виконання господарських договорів на виконання науково-

дослідних робіт; підготовку наукових статей, монографій, повнотекстових доповідей 

і їх публікація в офіційних виданнях; організацію і проведення наукових і науково-

практичних конференцій, семінарів, форумів, виставок, конкурсів за профілем 

діяльності кафедри; участь у науково-дослідних програмах, конкурсах, грантах; 

участь в науково-технічних заходах, що проводяться в країні і за кордоном; 
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планування і організацію науково-дослідної роботи студентів, аспірантів;  підготовку 

науково-педагогічних кадрів в рамках магістерських програм навчання і програми 

аспірантури; використання результатів науково-дослідних робіт в освітньому 

процесі; ведення науково-методичної роботи.  

Організація науково-дослідницької діяльності кафедр ЗВО передбачає 

створення наукових колективів для реалізацій окремих наукових проектів. Наукові 

колективи створюються з числа співробітників кафедри, залучених учасників з 

інших підрозділів ЗВО, аспірантів і студентів. 

Згідно [82] науковий проект – комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням 

виконання та безпосереднім проведенням наукових досліджень та (або) науково-

технічних розробок з метою досягнення конкретного наукового або науково-

технічного (прикладного) результату. Також [82] визначає, що науковий результат – 

нове наукове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних 

наукових досліджень та зафіксоване на носіях інформації [82]. Науковий результат 

може бути у формі звіту, опублікованої наукової статті, наукової доповіді, наукового 

повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового 

відкриття, проекту нормативно-правового акта, нормативного документа або 

науково-методичних документів, підготовка яких потребує проведення відповідних 

наукових досліджень або містить наукову складову, тощо [82].  

Але у [82] немає поняття ефективності наукових результатів, що передбачає 

його подальше впровадження  у діяльність зацікавленої організації. Можна 

стверджувати, що показники ефективності наукової діяльності ЗВО характеризують 

вплив результатів наукової діяльності в трьох аспектах:  

 вплив результатів наукових проектів ЗВО на розвиток науки, тобто 

науковий ефект;  

 вплив результатів наукових проектів ЗВО на освітній процес, тобто 

науково-навчальний ефект;  

 вплив результатів наукових проектів ЗВО на практичну діяльність 

організацій, тобто науково-бізнесовий ефект. 

Для ЗВО характерні такі наукові проекти: стратегічні наукові проекти, основна 



 225 

мета яких розвиток організації, збільшення конкурентоспроможності ЗВО на ринку, 

модернізація і поліпшення існуючих процесів, виробничих потужностей бізнесових 

структур; базові наукові проекти, в рамках реалізації яких вирішуються завдання по 

основній (учбово-методичній, організаційній) діяльності ЗВО. 

Процес реалізації наукових проектів у ЗВО має ряд особливостей, основними з 

яких є наступні:  

- специфічна ієрархічна структура системи управління науковою діяльністю 

ЗВО;  

- пріоритетність в реалізації наукових проектів на замовлення надсистеми 

(наприклад, Міністерства освіти і науки або іншого відомства);  

- некомерційний характер і бюджетне фінансування більшості наукових 

проектів;  

- значний ступінь зовнішньої невизначеності у визначенні цілей реалізації 

довгострокових і середньострокових наукових проектів, а також у змісті вимог 

надсистеми за структурою і змістом підготовки фахівців;  

- розподіл більшої частини наукового потенціалу за навчально-науковими 

підрозділами (факультет і кафедра). 

Основною метою управління науковими проектами у ЗВО є забезпечення 

необхідного рівня якості результатів при фіксованих (або таких, що змінюються) 

параметрах соціального замовлення на підготовку фахівців та основних видів 

ресурсного забезпечення ЗВО (матеріально-технічне, фінансове, організаційне, 

кадрове, науково-методичне, нормативно-правове та інформаційне).  

Для реалізації наукових проектів, в рамках організаційно-штатної структури 

ЗВО формується система управління науковими проектами (наприклад, науково-

дослідний інститут, наукові лабораторії тощо).  

Специфіка реалізації наукових проектів у ЗВО передбачає в якості основної – 

матричну структуру управління.  

Однією з характерних особливостей реалізації наукових проектів у ЗВО є 

специфічна ієрархічна структура управління науковою діяльністю, в рамках якої 

керівник проекту, як правило, підпорядкований (постійно або тимчасово) одному з 
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функціональних керівників.  

Матрична структура управління і принципи класифікації активних систем, 

дозволяють ідентифікувати систему управління науковими проектами у ЗВО як 

чотирьохрівневу, багатоелементну, динамічну активну систему (рис.5.3) з 

розподіленим контролем, міжрівневою взаємодією і наявністю невизначеності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Система управління науковою діяльністю ЗВО 
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В процесі функціонування системи управління науковими проектами 

виділяються наступні основні етапи:  

1. Планування наукової діяльності:  

- розробка перспективної тематики наукових досліджень ЗВО на 5 років; 

- визначення напрямків і тем наукових досліджень;  

- призначення відповідальних підрозділів (інститут, факультет, кафедра), 

наукових керівників і ключових виконавців наукових проектів. 

 2. Реалізація наукових проектів:  

- моніторинг за ходом виконання проекту, внесення, за необхідності, змін до 

плану;  

- експертиза і приймання результатів наукових проектів або їх етапів;  

- реалізація результатів наукових проектів в освітньому процесі ЗВО і/або у 

замовника.  

3. Звітність про результати наукової діяльності:  

- звітність про результати наукової діяльності ЗВО;  

- звітність про результати наукової діяльності кафедр і наукових підрозділів; 

- звітність про виконання наукових проектів. 

В рамках основних етапів функціонування системи управління науковими 

проектами вирішуються такі основні завдання (табл. 5.2). 

Таким чином, можна виділити наступні групи задач управління науковими 

проектами у ЗВО:  

- оцінки результатів наукових проектів;  

- планування портфеля наукових проектів;  

- розподілу ресурсів у наукових проектах;  

- стимулювання виконавців наукових проектів;  

- оперативного управління науковими проектами. 

Для формування стратегії розвитку ЗВО велике значення має вибір пріоритетів 

інноваційних програм , які втілюються в конкретних наукових проектах по розробці 

і впровадженню інноваційних технологій, отриманих в рамках наукової діяльності 

університетів. 
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Таблиця 5.2 – Завдання, що вирішуються при управлінні науковими проектами 

Етапи функціонування 

системи управління 

Задачі управління науковими проектами 

Планування наукової 

діяльності 

Планування 

портфелю 

наукових 

проектів 

Формування напрямків наукових 

досліджень 

Розподіл ресурсів Стимулювання 

виконавців 

Реалізація наукових 

проектів 

 

Оцінка результатів наукових 

проектів: 

Оперативне управління 

Звітність про 

результати наукової 

діяльності 

Оцінка результатів 

впровадження наукових 

проектів: 

 - ЗВО - в освітній процес; 

 - факультету - у замовника; 

 - кафедри - у споживача 

 - науково-педагогічного 

(наукового) працівника 

 

 

Для дотримання балансу між довгостроковими цілями розвитку та 

конкурентоспроможністю в короткостроковому періоді, беззбитковістю організації 

при відборі проектів потрібно використовувати портфельний підхід, тобто ЗВО 

необхідно сформувати портфель наукових проектів, збалансований за термінами, 

критеріями прибутковості і рівнем ризику. 

 

5.3. Розробка методу управління портфелями проектів закладів вищої 

освіти 

 

В даний час інтегровані системи наукової діяльності закладів вищої освіти 

мають у своєму розпорядженні, як правило, не один, а цілий набір наукових проектів 

у багатьох напрямках наукової діяльності для підвищення свого рівня 
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конкурентоспроможності. У зв'язку з множинністю проектів, не завжди узгоджених 

між собою, виникає необхідність систематизації діяльності ЗВО для більш 

ефективного використання ресурсів і досягнення намічених стратегічних цілей в 

рамках реалізації інноваційних програм. 

ЗВО повинен дотримуватися наступних принципів виконання наукових 

проектів в рамках інноваційних програм, які охоплюють цілі, напрямки, методи 

відбору, планування та реалізації наукових проектів в університеті, а саме: 

відповідність наукових проектів цілям і пріоритетам стратегії ЗВО; моніторинг цілей 

та інструментів здійснення наукової діяльності ЗВО з метою своєчасного внесення 

змін під впливом динамічного зовнішнього середовища; націленість реалізації 

наукових проектів на підвищення конкурентоспроможності ЗВО, що обумовлює 

особливу увагу до критеріїв "ризик" і "комерціалізація наукових результатів" при 

реалізації місії інноваційної програми; спрямованість на створення довгострокових 

конкурентних переваг у майбутньому, що вимагає проведення аналізу ринків, на 

яких конкурує ЗВО в рамках виконання інноваційної діяльності, а також 

компетенцій підприємств в області технологій і ресурсного потенціалу університету 

з урахуванням трансферу результатів науково-дослідної роботи бізнесовим 

структурам; облік динамізму зовнішньої і внутрішньої середовища, що вимагає 

забезпечення відповідності рішень, прийнятих ЗВО, критеріям перспективної 

вибірковості, вибору часу впровадження результатів наукових проектів і методам 

створення перспективних інноваційних продуктів. 

В роботі запропоновано механізм, згідно з яким результати наукового проекту 

оцінюються за показниками стратегічних цілей. Інтегрований показник 

ефективності проекту визначається як довжина траєкторії, пройдена ЗВО в напрямку 

бажаного стану.  

Найбільш складною задачею системи управління науковими проектами є задача 

формування портфелю наукових проектів. Портфель наукових проектів ЗВО має 

цінність, якщо дозволяє розвивати діяльність, спрямовану на створення і зміцнення 

конкурентних переваг. Однак можливості університету в частині формування 

портфеля наукових проектів обмежені доступними ресурсами, а також зростаючою 
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складністю розробки новітніх технологій, які потребують залучення сторонніх 

організацій, адже можливості ЗВО для самостійного проведення і опрацювання 

результатів  наукової діяльності є обмеженими. 

Управління портфелем наукових проектів ЗВО має забезпечити реалізацію 

наступних функцій: 

 збір вихідної інформації про наукові проекти, які можуть бути включені в 

портфель ЗВО; 

 формування портфелю наукових проектів ЗВО, який здатний забезпечити 

досягнення цілей організації з урахуванням наявних ресурсів; 

 оцінка і ранжування наукових проектів у відповідності з встановленими 

критеріями на основі наявної інформації; 

 забезпечення збалансованості портфеля, тобто досягнення рівноваги між 

короткочасними і довгостроковими проектами, між ризиками наукових проектів і їх 

прибутковістю (комерціалізацією наукових результатів); 

 моніторинг процесів планування та реалізації наукових проектів, 

відібраних в портфель; 

 аналіз ефективності портфеля наукових проектів і пошук шляхів її 

підвищення; 

 порівняння можливостей нових наукових проектів між собою і по 

відношенню до наукових проектів, уже включених до портфель, з урахуванням 

ресурсів ЗВО в частині виконання додаткових проектів; 

 надання інформації та рекомендацій керівникам усіх рівнів (інститутів, 

факультетів, кафедр) для прийняття ними управлінських рішень. 

Вихідна множина наукових проектів ділиться на підмножини еквівалентних 

наукових проектів. Наукові проекти в даних підмножинах можуть бути різного 

ступеня завершеності, вартість наукових проектів може бути різною і ресурси 

можуть використовуватися на різних рівнях.  

Бажано знайти портфель наукових проектів з початкової множини конкуруючих 

проектів, які містять тільки один науковий проект з кожної підмножини, що 

задовольняє всім обмеженням і вимогам для використання ресурсів, що максимізує 
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корисний результат і мінімізує ризик. 

Нехай wGG ,,1   – підмножини еквівалентних наукових проектів з усіх 

первинних проектів; wnn ,,1   – кількість наукових проектів в кожній підмножині 

відповідно; },,{ ,,1 nmnmm UUG   – множина наукових проектів в кожній 

підмножині; wnnn  1  –кількість всіх досліджуваних наукових проектів. 

Всі проекти в будь-якій множині mG  еквівалентні, тому необхідно вибрати з 

кожної підмножини тільки один науковий проект. 

Припустимо, що проекти оцінюються k  експертами kHH ,,1  , які ставлять 

бали кожному науковому проекту. Зрозуміло, замість експертів можна взяти k  

критеріїв. 

Позначимо jmi,  – бали які виставляє експерт i -му науковому проекту jmU . 

Припустимо, що для проектів є m  ресурсів: mrr ,,1  . 

Позначимо jmi,  – кількість ресурсу m , необхідне для реалізації наукового 

проекту jmU . 

Позначимо i  – верхня межа доступного ресурсу ir . 

Нехай }{ ijxx   – вирішення даної проблеми, тобто відповідні наукові проекти 

ijU . Якщо 0x , то науковий проект відхиляється, якщо 1x , то це означає, що 

науковий проект увійде в портфель. 

Сукупний ефект від такого портфеля науковий проектів складе: 
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Позначимо iq  – загальний бал, що виставлений портфелю наукових проектів 

x  експертом iH : 
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Визначимо ризик портфеля наукових проектів, як варіацію балів, що 

виставляються експертами. 

Тоді ризик для портфеля х дорівнює: 
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    (5.3) 

 

Проблема формування портфеля наукових проектів є багатокритеріальна 

оптимізаційна проблема. 

Цільова функція: 
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                                                  R(x) → min.                                                         (5.5) 

Обмеження: 
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Позначимо  1,0  – схильність експерта до ризику. Близько “0” – експерт 

вважає за краще не ризикувати, близько “1” – навпаки.  

Тепер можна трансформувати бікритеріальну проблему, описану вище, в 

однокритеріальну з введенням коефіцієнта схильності до ризику: 
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                      (5.8) 

при обмеженнях (5.6) та (5.7). 
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Завдання мінімізації ризику при ефекті від портфеля наукових проектів 

більшого, ніж B :  

 

                                                         minxR .                                                   (5.9) 

До обмежень (5.6) та (5.7) додається обмеження (5.10): 
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                                    (5.10) 

Для вирішення завдання максимізації пройденої довжини траєкторії 

позначимо v  – максимальний ризик портфеля наукових проектів.  

Тоді: 
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                                       (5.11) 

До обмежень (5.6), (5.7), (5.10) додається обмеження (5.12): 

 

                                                              .)( vxR                                                  (5.12) 

 

Всі розглянуті моделі нелінійні (квадратичні), тому їх важко вирішити 

аналітично. У зв'язку з цим розроблено і використовуються евристичні близько-

оптимальні рішення. Дана модель була реалізована в програмному пакеті PROSEL 

(PROject analysis and SELection system) та націлена на управління портфелем 

незалежних наукових проектів на базі експертної бальної оцінки з використанням 

інструментів нелінійного математичного 0-1 програмування в умовах ризику. 

На етапі відбору наукових проектів формується список поточних проектів, 

проводиться аналіз наукових проектів в портфелі на відповідність стратегічним 

цілям ЗВО. На даному етапі, у встановленій формі і за затвердженим керівництвом 

ЗВО порядком, структурні підрозділи ЗВО в певні терміни (терміни визначені в 

методології, але початок робіт по подачі ініціатив і пропозицій щодо поточних 

наукових проектів, здійснюється за допомогою оформлення наказу керівника ЗВО) 

подають свої ініціативи на розгляд в сформований структурний підрозділ ЗВО 



 234 

(наприклад, у науково-технічну раду інший колегіальний орган), який в свою чергу 

консолідує дані пропозиції, проводить якісний і кількісний (за допомогою залучених 

експертів) аналіз всіх наукових проектів на предмет відповідності їх стратегічним 

цілям ЗВО. 

На етапі групування компоненти портфеля розподіляються на наукові проекти і 

об'єднуються в групи у відповідності з цілями портфельного управління. До таких 

цілей можна віднести підвищення конкурентоспроможності ЗВО, зниження ризику 

портфеля, досягнення відповідності портфеля стратегічним цілям ЗВО. 

При цьому наукові проекти одного напрямку дослідження повинні мати 

відповідний набір критеріїв, за якими можна судити про досягнення цілей та 

результативність управління. 

За допомогою груповання наукових проектів в портфелі і формування 

необхідних критеріїв відповідності проектів тій чи іншій групі (напрямку) наукових 

досліджень, проекти пов’язуються як між собою так і з цілями ЗВО, а також 

підвищується прозорість сформованих портфелей наукових проектів. 

На етапі балансування наукових проектів відбувається розподіл ресурсів 

відповідно до напрямів наукових проектів і цілей портфеля ЗВО.  

Балансування портфеля наукових проектів передбачає виявлення найбільш 

значущих розбіжностей між показниками груп портфеля і їх «згладжування».  

При цьому в портфелі повинна збільшитися частка наукових проектів з високою 

цінністю для ЗВО і частка проектів, покликаних принести ЗВО дивіденди від 

комерціалізації наукових результатів (реалізації патентів) і знизитися частка 

високозатратних наукових проектів, а також проектів з високими ризиками.  

З урахуванням мінімізації витрат і ризиків визначаються взаємозв'язки між 

науковими проектами  ЗВО (рис.5.4). 
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Рисунок 5.4 – Взаємозв’язки між науковими проектами 

 

Важливо при цьому розглядати проекти з урахуванням їх відповідності місії 

інноваційної програми і стратегічним цілям ЗВО.  

Отже, в якості основних критеріїв при балансуванні портфеля наукових 

проектів ЗВО можна використовувати наступні критерії: витрати на реалізацію 

наукових проектів; цінність проектів для ЗВО; ризик проектів; частка проектів в 

портфелі. 

В рамках балансування портфеля наукових проектів визначаються розбіжності 

між групами і вживаються заходи щодо їх згладжування.  

В табл. 5.2 та на рис. 5.5 показані розбіжності в портфелі наукових проектів 

ЗВО. 

 

 

Таблиця 5.3 – Показники, що характеризують наукові проекти ЗВО 

2 міс. 
Науковий 

проект 1 

3 міс. 
Науковий 

проект 2 

3 міс. 
Науковий 

проект 3 

8 міс. 
Науковий 

проект 5 

1 міс. 
Науковий 

проект 6 
2 міс. 

Науковий 

проект 4 

4 міс. 
Науковий 

проект 9 

2 міс. 
Науковий 

проект 7 

3 міс. 
Науковий 

проект 10 

1 міс. 
Науковий 

проект 8 

4 міс. 
Науковий 

проект 12 

2 міс. 
Науковий 

проект 11 
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Портфель 

Сумарні витрати на 

реалізацію наукових 

проектів у групі 

Середня оцінка 

наукових проектів в 

групі за критерієм 

"Комерціалізація 

наукових результатів 

ЗВО" 

Середня оцінка 

наукових 

проектів в 

групі за 

критерієм 

"Ризик групи 

наукових 

проектів" 

Частка 

наукових 

проектів 

групи у 

портфелі ЗВО 

Група 1 20 50 40 15 

Група 2 40 80 20 10 

Група 3 80 60 60 25 

Група 4 100 10 80 30 

Група 5 120 90 50 15 

Група 6 140 50 70 5 

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Сумарні витрати на реалізацію наукових проектів у групі

Середня оцінка наукових проектів в групі за критерієм "Комерціалізація наукових результатів

ЗВО"
Середня оцінка наукових проектів в групі за критерієм "Ризик групи наукових проектів"

Частка наукових проектів групи у портфелі ЗВО

 

Рисунок 5.5 – Розподіл показників за групами наукових проектів ЗВО 

 

Рис.5.5 показує, що що найбільшу частку в сукупному портфелі займають 
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високоризикові наукові проекти Групи 6 із значним обсягом фінансування, але 

найменшим рівнем комерціалізації наукових результатів та цінністю для бізнесу. У 

цьому рекомендується знизити обсяги фінансування шляхом скорочення робіт і 

витрат. Наукові проекти Групи 5 також пов'язані з високими ризиками і витратами на 

їх виконання, при цьому проекти даної групи є надзвичайно важливими для ЗВО, 

підтвердженням чого є висока вага наукових проектів групи за критерієм 

«комерціалізація наукових результатів», що у подальшому дасть можливість ЗВО 

реалізувати бізнесу запатентовані ідеї. В цьому випадку необхідно компенсувати такі 

наукові проекти іншими проектами з помірними ризиками і вагомим комерційним 

ефектом, що досягається в короткий термін. 

Значущим аспектом при балансуванні портфеля є планування ресурсного 

забезпечення наукових проектів. При цьому важливо враховувати тимчасові рамки 

реалізації окремих наукових проектів ЗВО всередині портфеля і моменти 

виникнення потреби у фінансуванні проектів, матеріальному, кадровому, 

інфраструктурному забезпеченні.  

Наприклад, планування фінансового забезпечення портфеля наукових проектів 

ЗВО має вестися відповідно до встановлених бюджетних обмежень, які впливають 

на фінансування проекту в будь-якому періоді. Для наочного відображення 

складається план-графік реалізації наукових проектів портфеля (рис 5.6–5.10), 

прив'язаний до календарного плану, із зазначенням часу появи ресурсних потреб і 

джерел їх задоволення, наприклад, джерел фінансування, постачальників 

матеріальних, інформаційних, інших ресурсів. 

При цьому кожен момент часу пов'язаний з конкретним виконавцем, що 

видається дуже цінним для подальшого моніторингу та оцінки результативності 

реалізації наукових проектів портфеля ЗВО.  

Результатом планування є консолідований план реалізації наукових проектів 

портфеля із зазначенням його тривалості, використовуваних ресурсів і виконавців. 
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Рисунок 5.6 – План-графік реалізації наукових проектів портфеля ЗВО 
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Рисунок 5.7 – План-графік реалізації наукових проектів 1-3-7 
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Рисунок 5.8 – План-графік реалізації наукових проектів 2-4-6-8-11 
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Рисунок 5.9 – План-графік реалізації наукових проектів 9-10-11 
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Рисунок 5.10 – План-графік реалізації наукових проектів 5-12 
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На етапі аналізу ефективності портфеля наукових проектів розробляються 

критерії і показники, за якими проводиться оцінка наукових проектів, а потім 

відбувається якісна і кількісна оцінка. Найбільш значущими критеріями при 

якісному аналізі проектів портфеля є ризики, вартість проекту (включаючи 

фінансові, матеріальні, кадрові та інші витрати) і комерціалізація результатів 

наукових проектів ЗВО. При цьому проекти одного напрямку наукових досліджень 

портфеля порівнюються між собою за єдиним набором критеріїв, який був 

визначений на етапі відбору проектів і відкоригований на поточному етапі. Кожному 

критерію присвоюється вага, на основі якої проводиться оцінка і формується список 

найбільш ефективних проектів. Збалансований портфель наукових проектів ЗВО, як 

правило, має включати проекти всіх напрямків наукових досліджень.  

Залежно від ступеня зрілості портфельного управління у ЗВО, визначають два 

підходи в частині вирішення завдання оцінки і відбору наукових проектів для 

включення в портфель ЗВО. 

У першому випадку ЗВО вже може мати напрацьовану технологію формування 

портфеля проектів. В такому випадку метою є аналіз поточних і запланованих 

наукових проектів на предмет актуальності і відповідності стратегічним цілям ЗВО. 

Вихідні дані такого аналізу дають можливість приймати рішення щодо коригування 

тих чи інших параметрів наукових проектів, підвищуючи їх привабливість або 

рішення щодо зміни складу портфеля наукових проектів (виключаємо менш 

привабливі наукових проекти і включаємо нові, опрацьовані ініціативи). 

У другому випадку ЗВО формує портфель наукових проектів вперше. При 

такому підході, метою є аналіз ініціатив, що надходять, на предмет актуальності і 

відповідності стратегічним цілям ЗВО. Вихідні дані, в цьому випадку, дають 

можливість приймати рішення щодо формування складу портфеля наукових проектів 

(в портфель включаються тільки привабливі ініціативи, що задовольняють 

визначеним раніше критеріям). Оскільки в портфель наукових проектів включаються 

тільки рекомендовані проекти і при відсутності досвіду в частині формування 

портфеля наукових проектів, існує ризик потрапляння в портфель проектів, що не 

відповідають певним критеріям і цілям ЗВО. Але цей крок діє змогу придбати 
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досвід, щоб наступного разу більш коректно сформувати портфель наукових 

проектів. 

Надалі, використовуючи якісний і кількісний аналіз, обираються необхідні 

наукові проекти для портфеля ЗВО. Робиться оцінка поточних проектів, порівнюючи 

їх з "рекомендованими проектами" і приймається рішення про включення відібраних 

наукових проектів в майбутній портфель. Це найбільш складний етап тому від 

деяких проектів необхідно буде відмовитися з міркувань їх недоцільності. При 

аналізі наукових проектів, не варто забувати про ключові фактори формування 

портфеля проектів. Мета кожного наукового проекту повинна відповідати 

стратегічним цілям ЗВО. Терміни, бюджет, ресурси для реалізації наукових проектів 

повинні відповідати стратегічному плану ЗВО. Кінцеві і проміжні результати робіт 

за поточними науковими проектами будуть або можуть бути використані для 

реалізації стратегічних наукових проектів. 

Якісний аналіз необхідний для відбору тих наукових проектів, які 

співвідносяться в першу чергу з цілями і стратегією ЗВО. Для прикладу, критерії 

якісного аналізу – це інноваційна привабливість, важливість реалізованого наукового 

проекту для бізнесових структур.  

Результатами кількісного аналізу є техніко-економічне обґрунтування, 

фінансово-економічний аналіз (що включає в себе основні показники ефективності 

проекту (наприклад, NPV). Кількісний аналіз передбачає оцінку відібраних на етапі 

якісного аналізу наукових проектів в рамках портфеля за показниками, що 

характеризують комерційну ефективність і інвестиційну привабливість наукового 

проекту. 

Основними критеріями якісного аналізу наукових проектів ЗВО є ризики, 

вартість і цінність проекту для бізнесових структур (можливість придбання патенту). 

Результати якісного аналізу наукових проектів ЗВО представимо в табл. 5.4 та на 

рис. 5.11. 
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Таблиця 5.4 – Якісний аналіз наукових проектів ЗВО 

Науковий проект Ризик Витрати 
Комерціалізація наукових 

результатів ЗВО 

Науковий проект 1 3,5 3,5 0,8 

Науковий проект 2 3,2 1 1,4 

Науковий проект 3 1,6 1,7 2,0 

Науковий проект 4 3,7 2,5 2,5 

Науковий проект 5 2 1,8 3 

Науковий проект 6 1,2 3,8 3,5 

Науковий проект 7 2,5 2,2 3,7 

Науковий проект 8 0,8 4 4,2 

 

В рамках даного аналізу, наукові проекти однієї групи (напрямку) досліджень, 

що входять в портфель проектів порівнюються за єдиним набором критеріїв. Для 

кожного критерію визначається зважені показники. За допомогою певних вагів 

складається список "рекомендованих наукових проектів". Діаметр кіл залежить від 

вартості наукового проекту – чим більше діаметр, тим більше коло. 
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Рисунок 5.11 – Аналіз наукових проектів з метою формування портфелю 

 

Як видно з рис. 5.11 наукові проекти «2» є цінним для ЗВО з помірними 

витратами, але при цьому він є досить ризикований. Найбільш витратним є проект 
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«8», хоч і з помірним рівнем ризику. Рівень комерціалізації наукових результатів для 

наукового пректу «1» невеликий, ризик і витрати високі. Не обов'язково такі 

проекти, як «1», відразу виключати з портфеля ЗВО. Спочатку можна спробувати 

змінити основні параметри наукового проекту, наприклад поміняти цілі 

(переорієнтувати його), або іншими способами підвищити привабливість. Науковий 

проект «5», володіючи помірними витратами і ризиками, є привабливим для бізнесу, 

в цьому випадку зрозуміло, що такого роду проекти варто включати в портфель ЗВО, 

забезпечуючи тим самим можливу реалізацію запатентованих ідей. Таким чином 

обробивши весь портфель наукових проектів, ми зможемо відсіяти непривабливі 

проекти і сконцентрувати портфель проектів на найбільш важливих проектах.  

На етапі моніторингу портфеля наукових проектів ЗВО відбувається поточне 

управління портфелем за допомогою запропонованих систем управління 

інноваціною програмою, управління ризиками. При цьому даний етап повинен 

забезпечити: максимальну віддачу від вкладених ресурсів; мінімізацію ризиків; 

поліпшення взаєморозуміння всередині виконавців наукового проекту і узгодженість 

дій між різними учасниками; підвищення точності прийнятих рішень; ефективний 

розподіл ресурсів між науковими проектами ЗВО. 

Використання механізму портфельного управління науковими проектами 

дозволить закладам вищої освіти формувати збалансовані портфелі наукових 

проектів, тим самим більш ефективно здійснюючи реалізацію інноваційних 

програм. Механізми формування портфелю наукових проектів ЗВО 

забезпечуватимуть швидку адаптацію організацій до нестабільних економічних 

умовах, а також адекватну реакцію на ризики, що неминуче супроводжують 

інноваційну діяльність. Застосування методології управління портфелями проектів 

дозволяє визначити ступінь відповідності вкладень в наукові проекти стратегічним 

цілям ЗВО в рамках реалізації єдиної місії інноваційної програми. Застосовуючи 

методи портфельного управління ЗВО можуть більш якісно оцінювати ризики  

наукових проектів, переваги, одержувані від їх реалізації, здійснювати моніторинг 

виконання проектів і прогнозувати розвиток організації.  
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Висновки до розділу 5 

 

1. Процес реалізації наукових проектів у закладах вищої освіти має ряд 

особливостей, основними з яких є специфічна ієрархічна структура системи 

управління науковою діяльністю ЗВО, пріоритетність в реалізації наукових проектів 

на замовлення надсистеми (наприклад, Міністерства освіти і науки або іншого 

відомства), некомерційний характер і бюджетне фінансування більшості наукових 

проектів, значний ступінь зовнішньої невизначеності у визначенні цілей реалізації 

довгострокових і середньострокових наукових проектів, а також у змісті вимог 

надсистеми за структурою і змістом підготовки фахівців, розподіл більшої частини 

наукового потенціалу за навчально-науковими підрозділами (факультет і кафедра). 

2. Для реалізації наукових проектів, в рамках організаційно-штатної структури 

ЗВО формується система управління науковими проектами (наприклад, науково-

дослідний інститут, наукові лабораторії тощо). 

3. В рамках основних етапів функціонування системи управління науковими 

проектами вирішуються такі основні завдання: планування портфелю наукових 

проектів, формування напрямків наукових досліджень, розподіл ресурсів, 

стимулювання виконавців, оцінка результатів наукових проектів ЗВО, факультету, 

кафедри, науково-педагогічного (наукового) правцівника, оцінка результатів 

впровадження наукових проектів в освітній процес, у замовника, у споживача. 

4. В роботі запропоновано механізм, згідно з яким результати наукового проекту 

оцінюються за показниками стратегічних цілей. Інтегрований показник 

ефективності проекту визначається як довжина траєкторії, пройдена ЗВО в напрямку 

бажаного стану.  

5.Розроблено метод формування портфелю наукових проектів ЗВО, що дозволяє 

здійснювати управління науковою діяльністю ЗВО на основі моделей ризик-

менеджменту. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ 

УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

6.1. Методологічні основи проектно-орієнтованого управління науковою 

діяльністю Одеського національного морського університету  

 

Науковий потенціал ЗВО залежить, з одного боку, від кадрового складу і рівня 

накопичених знань і з іншого – від характеру цілей і змісту вирішуваних завдань. 

Накопичення наукового потенціалу визначається розширенням обсягу 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень, активізацією науково-

дослідницької діяльності студентів і молодих вчених, що підвищує якість їх наукової 

підготовки, цільової підготовкою науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на 

рівні світових кваліфікаційних вимог. Науковий потенціал ЗВО включає в себе 

досягнення і новаторські напрацювання світової науки, які дозволяють намітити 

стратегії вирішення, виходячи з системного співвідношення завдань. 

У всі часи для ЗВО головним завданням було поглиблення співпраці та 

стратегічного партнерства з бізнесом (галуззю) як в області підготовки кадрів, так і у 

виконанні за його замовленням наукових досліджень. Зміни, що відбулися в останні 

роки в країні, ослаблення уваги держави і бізнесу до насущних проблем при 

виконанні наукової діяльності, постійне недофінансування науки в ЗВО істотно 

вплинули на стан наукової діяльностів університеті.  

Наукова діяльність ЗВО завдяки участі в ній студентів і аспірантів та практично 

безкоштовного використання при виконанні робіт розгалуженої інфраструктури ЗВО 

– є дешевшою і вигіднішою, ніж галузева і академічна наука. У зв'язку з наявністю 

на кафедрах фахівців різних наукових напрямів та спеціальностей і наявною 

можливістю залучати їх до виконання наукових робіт наукова діяльність ЗВО дуже 

рухлива і може комплексно вирішувати проблеми галузі, що позитивно впливає на 

комерціалізацію результатів наукових проектів, виконаних у ЗВО. 
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Для підвищення ефективності наукової роботи ЗВО по кожному з пріоритетних 

наукових напрямів слід сформувати технологічний ланцюжок проведення науково-

дослідних робіт: фундаментальні дослідження - прикладні науково-дослідні роботи - 

дослідно-конструкторські розробки - випробування результатів наукових досліджень 

і розробок - професійна експертиза - оцінка необхідних витрат для впровадження 

нових розробок і потенційного прибутку - пошук бізнесових структур для 

комерціалізації наукових результатів- маркетинг продукції – продажінноваційних 

продуктів.  

Розвиток наукової та інноваційної діяльності ОНМУ займає центральне місце в 

реалізації головного призначення університету як центру науки, освіти та інновацій. 

Внаслідок цього науково-дослідницька та інноваційна діяльність є однією з 

найважливіших складових в роботі професорсько-викладацького складу, 

співробітників, аспірантів, магістрантів і студентів університету. Вона входить в 

якості неодмінної складової частини в навчання, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації, а також підготовку висококваліфікованих фахівців. Науково-дослідний 

пошук спрямований на придбання фундаментальних знань, пошук вирішення 

прикладних проблем, створення інноваційних технологій, забезпечення високого 

наукового рівня підготовки кадрів, науково-методичний супровід інноваційних 

проектів в сфері науки і освіти та впровадження результатів досліджень і розробок в 

практику . 

Одним з основних завдань університету є розвиток наукової діяльності шляхом 

проведення науких досліджень науково-педагогічними працівниками ЗВО, а також 

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Наукова діяльність ОНМУ включає:  

 науково-дослідну роботу; 

 науково-методичну роботу;  

 розвиток наукових шкіл університету;  

 підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;  

 наукову роботу молодих вчених і студентів;  

 міжнародне науково-технічне співробітництво;  
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 участь вчених університету у наукових заходах. 

Головним критерієм при виконанні наукової діяльності є привабливіть 

результатів наукових проектів, виконаних ЗВО для бізнесових структур, адже  

результати виконаних наукових проектів треба запатентувати та ефективно 

реалізувати в промисловості (бізнесі). 

Структура наукових підрозділів ОНМУ представлена на рис.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Структура наукових підрозділів ОНМУ 
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Безпосереднє керівництво науковою діяльністю ОНМУ здійснюється 

проректором з наукової роботи. При проректорові з наукової роботи функціонують 

науково-технічна рада, рада молодих вчених і спеціалістів та рада з науково-

дослідної роботи студентів, які визначають науково-технічну політику університету, 

а також розвиток науково-дослідної роботи молодих вчених та студентів. 

Основною ланкою організації проведення наукових досліджень в ОНМУ є 

кафедри, при яких функціонують навчально-наукові лабораторії.  

Для реалізації наукових проектів ЗВО створюються тимчасові наукові 

колективи. 

У навчально-наукових інститутах та на факультетах ОНМУ для координації 

наукової діяльності введено посаду заступника директора інститутів (деканів 

факультетів) з наукової роботи. 

Розвиток наукової діяльності ОНМУ передбачає наступні основні напрямки в 

області управління науковою роботою: 

 розширення самостійності навчально-наукових інститутів факультетів і 

кафедр в області наукової роботи, підвищення їх відповідальності в забезпеченні і 

впровадженні нових форм наукової, науково-інноваційної діяльності; 

 підвищення ролі кафедр як основних навчально-наукових структур ЗВО; 

 оптимізація структури управління науковими дослідженнями; 

 розширення колегіальності в управлінні науковою роботою ЗВО; 

 координація роботи науково-технічної ради, ради молодих вчених і 

спеціалістів, ради з науково-дослідної роботи студентів; 

 створення при науково-технічній раді експертної ради з питань розвитку 

науково-дослідницької діяльності у ЗВО; 

 вдосконалення нормативної бази наукової роботи університету з 

урахуванням Статуту університету та інших нормативних документів органів 

управління; 

 розробка нового Положення про про планування й облік наукової роботи 

науково-педагогічних працівників ОНМУ; 
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 постійне оновлення інформації на сайті ОНМУ щодо наукової діяльності 

ЗВО, що відображає всі основні сторони наукової роботи університету. 

ОНМУ здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які є 

складовою частиною підготовки фахівців в класичному університеті. Основні 

наукові напрямки, в рамках яких здійснюється науково-дослідницька діяльність, 

відповідають профілю підготовки фахівців та орієнтовані на перелік приоритетних 

напрямків наукових досліджень, затверджених Кабінетом Міністрів України. 

Науково-дослідна та науково-практична діяльність ОНМУ сконцентрована за 

пріоритетними напрямками, в першу чергу, пов'язаними з невідкладними потребами 

морегосподарського комплексу, енергозбереження та екології, а також вирішенням 

завдань в галузі морської транспортної політики України. 

Основними напрямками наукових досліджень є підвищення ефективності 

функціонування траснпортних систем, управління проектами та програмами, 

менеджмент і маркетинг підприємств морського транспорту, гідротехнічне 

будівництво, інформаційні технології, суднобудування, портовий інжиніринг. 

Наукова діяльність в університеті здійснюється відповідно до затверджених 

наукових планів ОНМУ, структурних підрозділів ЗВО індивідуальних планів роботи 

науково-педагогічних працівниківта, укладених договорів. 

Організацію та керівництво з проведення фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень та інших науково-технічних, дослідно-конструкторських робіт, 

в тому числі з проблем освіти, здійснює інститут фундаментальних та прикладних 

досліджень ОНМУ. 

Інститут фундаментальних та прикладних досліджень є структурним 

підрозділом ОНМУ, який має статус науково-дослідної установи, очолюється 

директором, який функціонально підпорядковується проректору з наукової роботи. 

Інститут фундаментальних та прикладних досліджень здійснює функції 

координації науково-дослідної роботи в університеті, організовує планування і 

звітність, плановофінансовоий і кадровий супровід наукових проектів, координує 

патентну роботу. 
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Наукові дослідження, що проводяться в університеті, фінансуються 

Міністерстовом освіти і науки України.  

Також джерелами фінансування є кошти, отримані від господарських договорів 

із замовником, від міжнародних грантів і програм, кошти, що надходять до ЗВО з 

цільових фондів. 

Важливу роль в проведенні експертизи наукових проектів ЗВО відіграє науково-

технічна рада ОНМУ, що є колегіальним консультативно-дорадчим органом, який 

виконує наступні функції: 

 аналіз та координація науково-дослідної діяльності в ОНМУ за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки; 

 підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-

технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними 

програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, 

координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також 

регіональними науково-технічними програмами і планами; 

 розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних 

досліджень ОНМУ з постановкою перспективних (стратегічних) напрямів та 

найближчих завдань; 

 сприяння комплексності вирішення наукових та науково-технічних 

проблем науковими підрозділами ОНМУ; 

 проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, 

що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, та 

затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-

дослідних робіт; 

 аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності, стану виконання 

науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного 

бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-

педагогічними працівниками, молодими ученими, докторантами та аспірантами; 

 аналіз виконання міжнародних угод та контрактів щодо наукової 

діяльності; 
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 розгляд звітів кафедр за науково-технічними напрямами про результати 

проведених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, аналіз їхнього 

науково-технічного і економічного рівня., розроблення рекомендацій щодо 

подальшого використання результатів таких робіт в інтересах розвитку галузі. 

 аналіз результатів атестації докторантів, аспірантів, стипендіатів Кабінету 

Міністрів України та заслуховування звітів працівників, які працюють над 

виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктор наук та 

доктора філософії; 

 розгляд обґрунтування наукових керівників аспірантів щодо затвердження 

тем дисертаційних робіт; 

 аналіз діяльності спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій; 

 заслуховування звітів директорів інститутів (деканів факультетів) та 

наукових керівників про хід виконання наукових досліджень в інститутах (на 

факультетах) та на кафедрах; 

 аналіз результатів виконання наукових досліджень студентами ОНМУ; 

 проведення атестації наукових підрозділів та виконавців науково-дослідних 

робіт; 

 висунення для затвердження на Вченій раді ОНМУ кандидатур щодо 

присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій видатним діячам 

освіти і науки; 

 прийняття рішень щодо висунення кращих завершених науково-дослідних 

робіт для участі у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки та 

техніки, щорічних премій Президента України в галузі науки і техніки, премій імені 

видатних учених, грантів, а також на конкурси, що проводяться Національною 

Академією наук України, Міністерством освіти і науки України; 

 прийняття рішень щодо призначення грантів університету молодим 

ученим; 

 розгляд інших питань науково-технічної діяльності ОНМУ: розроблення 

рекомендацій щодо імплементації передового досвіду наукової роботи в освітню 

діяльність кафедр університету; координація наукової роботи на факультетах і 
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кафедрах; обговорення та підготовка проектів нових нормативних документів, що 

мають регламентувати організацію та зміст наукової роботи, підготовка 

рекомендацій щодо їх удосконалення; розгляд питань з ініціативи ректорату та 

Вченої ради університету щодо організаційного, методичного рівня наукової 

діяльності ОНМУ; надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування 

нормативних документів з наукової роботи; надання допомоги щодо активізації 

застосування в процесі науково-дослідної роботи інноваційних методів дослідження, 

сучасних технічних засобів та програмних продуктів. 

Науково-технічну раду ОНМУ очолює  проректор з наукової роботи ОНМУ. 

Заступником голови є директор науково-дослідного інституту фундаментальних та 

прикладних досліджень ОНМУ.  

Робота науково-технічної ради ОНМУ забезпечується представництвом у її 

складі підрозділів університету, залучених до організації науково-дослідної роботи.   

До її складу входять провідні викладачі з досвідом навчально-методичної 

роботи, директор науково-дослідного інституту фундаментальних та прикладних 

досліджень ОНМУ, директори навчально-наукових інтситутів і декани факультетів.  

Науково-технічна рада ОНМУ має право вносити пропозиції ректору ОНМУ 

щодо створення комісій з окремих напрямів або вирішення конкретних завдань в 

сфері наукової роботи. 

 

6.2. Розробка системи управління науковим проектами Одеського 

національного морського університету в рамках інноваційних програм 

 

Розроблені моделі та методи управління науковими проектами закладів вищої 

освіти впроваджені у наукову діяльність Одеського національного морського 

університету (далі – ОНМУ). 

На рис. 6.2 наведена система управління науковою діяльністю ОНМУ, яка має 

чотирьохрівневу структуру. 
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Рисунок 6.2 – Система управління науковою діяльністю ОНМУ 

 

На першому етапі вище керівництво ЗВО затверджує стратегічні цілі ЗВО в 

області наукових досліджень. (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 – Стратегічні цілі ЗВО при виконанні наукової діяльності 

Очікувані результати  Загальна 

кількість 

Коефіцієнт 

вагомості 

Публікація статті в журналах, що входять до Web of 

Science; Sсорus 

W1
 KB

1 

Публікація статті у фахових виданнях України  W2 KB
2 

Публікація статті у закордонних журналах W3 KB
3 

Публікація англомовних тез доповідей на міжнародних 

конференціях, що входять до Web of Science; Sсорus 

W4 KB
4 

Публікація монографії та (або) розділів монографії W5 KB
5 

Публікація монографії та (або) розділів монографії у 

закордонних виданнях офіційними мовами 

Європейського Союзу 

W6 KB
6 

Впровадження  наукових результатів шляхом укладання 

господарських договорів, продажу ліцензій, грантових 

угод поза межами організації-виконавця 

W7 KB
7 

Захист дисертації доктора філософії W8 KB
8 

Захист дисертації доктора наук W9 KB
9 

Підготовка заявки на авторське свідоцтво (патент) на 

винахід та його отримання 

W10 KB
10 

Керівництво студентською науковою роботою, що приймає 

участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт або 

підготовка студента до участі у Всеукраїнській 

студентській олімпіаді (призове місце) 

W11 KB
11 

Підготовка заявки на отримання грантів, державних премій, 

стипендій молодим ученим, наукове стажування за 

кордоном 

W12 KB
12 
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Запланована довжина траєкторії організації визначається формулою: 

 

                                                ,)(
12

1

i

B
i

i KWL  


                                                    (6.1) 

 

де iW  та i
BK – планове значення та коефіцієнт вагомості i –го показника 

відповідно. 

Для фундаментальних науково-дослідних робіт розраховуються коефіцієнти 

наукової результативності (табл. 6.2), а для прикладних робіт – коефіцієнт науково-

технічної результативності (табл.6.3). Оцінки коефіцієнтів можуть бути встановлені 

тільки на основі досвіду і знань науковців, які використовуються як експерти. Оцінка 

науково-технічної результативності прикладних наукових проектів ЗВО проводиться 

на основі зіставлення досягнутих в результаті реалізації наукового проекту 

технічних параметрів з базовими, які можна було реалізувати до виконання науково-

дослідної роботи. 

Таблиця 6.2 – Характеристика факторів та ознак наукової результативності 

наукових проектів ЗВО 

Фактор наукової 

результативності 

проекту 

Коефіцієнт 

вагомості 

фактора 

Якість 

фактора 
Характеристика фактора 

Коефіцієнт 

досягнутого 

рівня 

1 2 3 4 5 

Новизна 

отриманих 

результатів 

наукового 

проекту 

0,5 

Висока 

Принципово нові результати, 

нова теорія, відкриття нової 

закономірності 

1 

Середня 

Деякі загальні закономірності, 

методи, способи, що 

дозволяють створити 

принципово нову продукцію 

0,7 

Недостатня 

Позитивне рішення на основі 

простих узагальнень, аналізу 

зв'язків факторів, поширення 

відомих принципів на нові 

об'єкти 

 

0,3 

Найпростіша 

Опис окремих факторів, 

поширення раніше отриманих 

результатів, реферативні 

огляди 

0,1 
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1 2 3 4 5 

Глибина наукової 

проробки 
0,3 

Висока 

Виконання складних 

теоретичних розрахунків, 

перевірка на великому обсязі 

експериментальних даних 

1 

Середня 

Невисока складність 

розрахунків, перевірка на 

невеликому обсязі 

експериментальних даних 

0,6 

Недостатня 
Теоретичні розрахунки прості, 

експеримент не проводився 
0,1 

Ступінь 

ймовірності 

успіху наукового 

проекту 

0,2 

Велика  1 

Помірна  0,6 

Низька  0,1 

 

Таблиця 6.3 – Характеристика факторів та ознак науково-технічної 

результативності наукових проектів ЗВО 

Фактор науково-

технічної 

результативності 

проекту 

Коефіцієнт 

вагомості 

фактора 

Якість 

фактора 
Характеристика фактора 

Коефіцієнт 

досягнутого 

рівня 

Перспективність 

використання 

результатів 

наукового 

проекту 

0,5 

Першочергова 

Результати можуть знайти 

застосування в багатьох 

наукових напрямах 

1 

Важлива 

Результати будуть використані 

при розробці нових технічних 

рішень 

0,8 

Корисна 

Результати будуть використані 

в подальших наукових 

проектах 

0,5 

Масштаб 

реалізації 

результатів 

наукового 

проекту 

0,35 

Національна 

економіка 

Час реалізації: до 3 років 1 

до 5 років 0,8 

до 10 років 0,6 

понад 10 років 0,4 

Окрема галузь 

Час реалізації: до 3 років 0,8 

до 5 років 0,7 

до 10 років 0,5 

понад 10 років 0,3 

Окремі 

бізнесові 

структури 

Час реалізації: до 3 років 0,4 

до 5 років 0,3 

до 10 років 0,2 

понад 10 років 0,1 

Завершеність 

результатів 

наукового 

проекту 

0,15 

Висока 

Технічне завдання на 

дослідно-конструкторські 

розробки 

1 

Середня 
Рекомендації, розгорнутий 

аналіз, пропозиції 
0,6 

Недостатня Огляд, інформація 0,4 
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Складається відповідний науковий план на навчальний рік із зазначенням 

кількісних показників очікуваних результатів W  від виконання наукової діяльності 

ЗВО з проставленням коефіцієнту вагомості BK  кожному значенню показника 

Окрім стратегічних цілей, вище керівництво ЗВО затверджує орієнтовний 

перелік науково-дослідних тем, в реалізації яких зацікавлений університет. 

Наприклад, при запровадженні нової спеціальності ЗВО може доручити розробку 

учбових планів, проведення маркетингових досліджень. Також можуть мати місце 

проекти, результати яких можуть бути в подальшому запропоновані бізнес 

компаніям. 

З урахуванням орієнтовного плану структурні підрозділи університету 

(інститути, факультети, кафедри)  подають до науково-дослідного інституту 

пропозиції щодо виконання наукових проектів. В пропозиції можуть включатись не 

лише проекти з орієнтовного плану, а і будь-які інші пропозиції. Потенційний 

науковий керівник проекту в пропозиції вказує наступну інформацію: 

- очікувані результати проекту щодо реалізації стратегічних показників jw  

( j  – номер проекту, Jj ,,1  ); 

- загальна планова трудомісткість проекту jT  ; 

- необхідні для реалізації проекту витрати часу керівників, відповідальних 

виконавців та інших ключових виконавців j–го наукового проекту jkt  ( k  – множина 

науково-педагогічних працівників ЗВО, Kk ,,1  ). 

Тобто, складається карта реалізації наукового проекту ЗВО: 

1. Формування паспорту наукового проекту (табл.6.4). 

2. Використовувані ресурси: 

- інформаційні; 

- наукові; 

- методичні; 

- матеріально-технічні; 

- кадрові. 
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Таблиця 6.4 – Паспорт наукового проекту 

Відомості по науковому проекту 
У даному стовпці зазначається 

відповідна інформація  

Назва наукового проекту  

Основа для розробки наукового проекту  

Розробники наукового проекту  

Актуальність наукового проекту  

Мета наукового проекту  

Завдання наукового проекту  

Пріоритетні напрями  

Структура наукового проекту  

Терміни реалізації наукового проекту  

Етапи реалізації наукового проекту  

Призначення наукового проекту  

Очікуваний кінцевий результат  

Область використання  

Контроль виконання наукового проекту  

Джерела фінансування наукового проекту  

 

3. Механізми реалізації: 

- методи; 

- прийоми; 

- засоби. 

4. Заходи з реалізації наукового проекту відповідно до етапів (табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 – Етапність наукового проекту 

Захід Терміни Відповідальні особи Запланований результат 

1 етап … 

… … … … 

2 етап …. 

… … … … 
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5. Форми представлення результатів наукового проекту, апробація: 

- публікації; 

- участь у конференціях і семінарах; 

- дослідно-експериментальна робота; 

- стенди; 

- сайт. 

6. Критерії оцінки результативності та ефективності наукового проекту: 

- критерії; 

- діагностичні методики; 

- рецензії компетентних фахівців. 

7. Можливі ризики та шляхи їх подолання. 

 

На підставі отриманих пропозицій для кожної з них обчислюється питома 

довжина траєкторії, як відношення довжини траєкторії, що пройде організація у 

випадку успішної реалізації j –го проекту до запланованої довжини траєкторії: 
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                                                  (6.2) 

Для кожного проекту експертами (членами науково-технічної ради) 

встановлюються значення двох коефіцієнтів: 

- коефіцієнту пріоритетності j –го проекту PrK ; 

- коефіцієнту досяжності цілей j –го проекту DK . 

Значення PrK  та DK  задаються виходячи з наступних умов: 

-  1;5,0K , якщо проект входить до орієнтованого плану науково-дослідної 

роботи; 

-  5,0;0K , якщо проект не входить до орієнтованого плану науково-дослідної 

роботи; 

- K ϵ (0; 1). 
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На наступному етапі експертні оцінки обробляються стандартним методом 

визначається підсумковий рейтинг кожного з проектів за формулою: 

 

                                          .Pr DKKLRaiting                                                      (6.3) 

 

Потенційні проекти, розташовані в порядку зменшення рейтингу формують 

портфель у такій послідовності: 

1) у портфель включаються всі наукові проекти, що були розпочаті у минулому 

році; 

2) у портфель включаються наукові проекти, що були завершені у минулому 

році, але які потребують доопрацювання (наприклад, вирішення питань 

впровадження результатів); 

3) з розгляду виключаються «ризиковані» проекти, для яких значення 5,0DK ; 

4) у портфель включаються наукові проекти із запропонованого потенційними 

науковими керівниками по мірі зменшення їхнього рейтингу. В якості обмежень 

виступає завантаження окремих науково-педагогічних працівників (не більше 500 

годин на навчальний рік). В іншому випадку потенційному науковому керівнику 

пропонують змінити виконавця, або проект відхиляється.  

За підсумками навчального року наукові керівники подають науково-технічній 

раді звіти з фактичними результатами виконання наукових проектів. 

 

6.3. Оцінка якісних змін при впровадженні портфельного методу 

управління науковою діяльністю на прикладі Одеського національного 

морського університету 

 

Систему критеріїв оцінки ефективності наукової діяльності будемо розглядати 

як багатоцільову систему, засновану на об'єднанні трьох підсистем, кожна з яких 

спрямована на вирішення конкретного завдання оцінки якості результатів наукових 

проектів ЗВО. Кожна підсистема виступає як узагальнений фактор ефективності 

наукової діяльності університету стосовно основних сфер діяльності ЗВО: 
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навчально-педагогічна підсистема (оцінка впливу результатів виконаних наукових 

проектів на освіту, ступінь впровадження наукових результатів в освітній процес 

ЗВО, якість підготовки науково-педагогічних кадрів); науково-бізнесова підсистема 

(оцінка наукових результатів та ступінь їх впровадження у виробництво, рівень 

комерціалізації результатів наукових проектів) і кваліфікаційна підсистема (оцінка 

рівня професійного розвитку вчених ЗВО при реалізації наукових проектів). 

Якщо основною характеристикою фундаментальних досліджень є їх 

актуальність, теоретична новизна, концептуальність, доказовість, перспективність і 

можливість впровадження результатів в практику, то при розгляді прикладних 

досліджень слід оцінювати в першу чергу їх практичну актуальність і значимість, 

можливість впровадження в практику, ефективність результатів.  

Економічна ефективність характеризується вираженими в вартісних вимірах 

показниках економії, які отримані від використання результатів наукових проектів 

ЗВО і порівнянням їх з витратами на реалізацію проектів. 

Науково-технічна ефективність наукових проектів ЗВО характеризує приріст 

нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки. 

Соціальна ефективність проявляється в підвищенні якості життєвого рівня 

людей. 

Названі види ефективності наукових проектів ЗВО взаємопов'язані, а також 

повністю відповідають єдиній місії інноваційних програм. 

При оцінці ефективності наукових проектів, які виконуються в ЗВО, береться 

до уваги весь комплекс робіт, пов'язаних з науковою діяльністю: проведення 

досліджень, підготовка докторів і кандидатів наук, винахідницька і патентно-

ліцензійна робота, науково-дослідна робота студентів, рівень комерціалізації 

результатів наукової діяльності. 

Науковий потенціал ЗВО грає істотну роль як в безпосередньому виконанні 

наукових проектів, так і в досягненні кінцевих результатів. Рівень наукового 

потенціалу ЗВО багато в чому залежить не тільки від наявної структури науково-

педагогічних кадрів, науково-інформаційної і матеріально-технічної забезпеченості 

ЗВО, але і від ефективного управління науковою діяльністю ЗВО. 
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Проблема оцінки ефективності наукової діяльності має два аспекти, оскільки 

ЗВО можна розглядати як навчально-науковий центр. Звідси і два види ефективності 

наукової роботи: економічна - від впровадження результатів завершених 

досліджень; когнітивна – від написання монографій і наукових статей, читання 

нових курсів лекцій, заснованих на наукових досягненнях в науковій роботі, 

проведення конференцій, семінарів, широкого залучення студентів до наукових 

досліджень. 

Специфіка проведення наукових досліджень в ЗВО проявляється не тільки в 

тому, що для цього потрібні спеціально підготовлені кадри, спеціальне для тієї чи 

іншої галузі науки обладнання, особлива стаття витрат, а й у тому, яким чином 

будуть використані і який ефект дадуть кінцеві результати розроблених наукових 

проектів. 

Визначення економічної ефективності виконаних наукових проектів в умовах 

інноваційної діяльності бізнес-структур передбачає вивчення ефективності 

впровадження інноваційних продуктів шляхом придбання у ЗВО патентів на нові 

технологічні процеси, вдосконалення системи управління і т.п. 

Отже, економічна ефективність наукових проектів ЗВО в залежності від галузі 

та проблеми, яка розглядається, перш за все визначається на стадії техніко-

економічного обґрунтування теми досліджень, уточнюється по кінцевим 

результатом виконаної роботи і зіставляється з отриманими результатами 

практичного впровадження. Отже, в науковому проектів поряд з вибором і 

обґрунтуванням теми дослідження, виконанням проекту ЗВО важливим етапом є 

комерціалізація наукових результатів та впровадження їх у практику роботи тієї чи 

іншої системи. 

Для аналізу результатів наукових досліджень в ОНМУ по семи пріоритетних 

напрямів розвитку науки, технологій і техніки (табл. 6.6) та з фундаментальних 

досліджень було створено вісім робочих груп експертів. Кожна група складалася з 

п’яти-шести чоловік. Для всіх груп визначена єдина процедура експертного 

опитування. 
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Таблиця 6.6 – Пріоритетні напрями наукової діяльності 

№ Назва напряму 

1 Системний аналіз і теорія прийняття рішень 

2 Актуальні проблеми економіки та управління 

3 Інформаційні системи і технології 

4 Управління проектами і програмами інноваційного розвитку 

5 
Управління функціонуванням та розвитком виробничо-транспортних та логістичних 

систем 

6 Проектування системи управління безпекою морських портів 

7 
Теоретичні основи оцінки ризиків під час будівництва та експлуатації гідротехнічних 

споруд 

 

Кожен експерт, на підставі персональних даних, отримав кваліфікаційну 

категорію h і всього визначені чотири категорії: };;;{ IVIIIIIIh . 

Персональні дані кожного експерта є VBGvbg ),,( , де VBG ,, – множина 

альтернативних висловлювань, причому: 

};;{ 321 gggG   визначає вищу і післяуніверситетську освіту експерта; 

};;{ 321 bbbB   визначає наукову підготовку експерта;  

};;{ 321 vvvV   визначає стаж роботи експерта по даному пріоритетному 

напрямку 

Змістовний сенс змінних, що входять до множини VBG ,, , визначається 

наступним чином. 

Вища і післяуніверситетська освіта:  

1g  – збігається з профілем пріоритетного напряму; 

2g  – базова освіта за суміжною спеціальністю; 

3g  – базова освіта за іншою спеціальністю. 

Наукова підготовка: 

1b  – академік, член-кореспондент Національної академії наук України, 

Транспортної академії наук України; 

2b  – професор, доктор наук;  
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3b  – кандидат наук, доцент. 

Досвід роботи за профілем: 

1v  – не менше десяти років; 

2v  – не менше п'яти років; 

3v  – не менше року. 

Вирішальне правило };;;{: IVIIIIIIVBGh  , яке визначає кваліфікаційну 

категорію експерта, задається функцєю: 
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            (6.4) 

При цьому експерти, віднесені до категорії IV , в експертизі участі не 

приймають. 

Процедура проведення експертизи заснована на методі Делфі, який 

передбачає ряд заходів, що забезпечують продуктивну роботу експертної комісії і 

узгодженість експертної оцінки.  

Процедура проведення експертизи наукових проектів полягає в наступному. 

Процедура опитування проводиться анонімно в кілька етапів. Експерт 

призначає оцінки як на підставі власного досвіду, набутого в процесі роботи з даної 

тематики, так і на підставі об'єктивних даних про стан наукової діяльності ЗВО в 

рамках пріоритетного напряму. Крім того, експерт в процесі роботи коригує свої 

оцінки, узгоджуючи з думкою і доводами інших експертів. 

Експертиза проводиться в три етапи. На першому етапі експертам 

повідомляється мета експертизи, роздаються анкети, надається базова і допоміжна 

інформація. Мета експертизи полягає у виставленні оцінок якості поданого на 

розгляд наукового проекту і в оцінці вкладу наукового проекту в інноваційну 
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програму. 

Інформація, отримана від експерта надходить в розпорядження аналітичної 

групи, яка організовує опитування, а також обробляє проміжні та кінцеві результати 

експертизи. Аналітична група на підставі отриманих даних визначає найвищі і 

найнижчі оцінки, усереднену думка експертів – медіану, розкид експертних оцінок і 

фіксує аргументи і особливі думки. Аналітики отримують від експертів наступні 

оцінки: оцінку якості кожного наукового проекту і оцінку вкладу наукового проекту 

в інноваційну програму. 

На другому і третьому етапі експертам повертаються усереднена експертна 

думка і аргументи експертів, що дали найвищі і найнижчі оцінки. Обгрунтування та 

оцінки пред'являються анонімно. При проведенні експертизи науковим колективом 

ОНМУ, що планує реалізовувати науковий проект, надає експертам відомості з 

вказівкою очікуваних результатів науково-дослідної роботи в рамках реалізації 

наукового проекту (табл.6.7).  

Таблиця 6.7 – Показники очікуваних результатів реалізації наукового проекту 

№ Назви показників Кількість 

із наукового 

проекту 

Обрати 

оцінку 

Оцінка  

 

1. Будуть опубліковані за темою проекту статті в 

журналах, що входять до наукометричної бази 

даних  Web of Science;  Sсорus 

1-2 1  

3-4 3 

5 і більше 5 

2. Заплановані статті у журналах, що входять до 

переліку фахових видань України і мають ISSN, 

статті у закордонних журналах, що не увійшли до 

п.1, а також англомовні тези доповідей на 

міжнародних конференціях, що входять до  

наукометричних баз даних  Web of Science;  Sсорus 

0-5 1  

6 і більше 2 

3. Монографії та (або) розділи монографій, що будуть 

опубліковані за темою проекту українською або 

рос. мовами (обсяг у друкованих аркушах – д.а.) 

1 - 3 д.а. 1  

4 і більше 2 

4. Монографії та (або) розділи монографій, що будуть 

опубліковані у закордонних виданнях офіційними 

мовами Європейського Союзу (д.а.) 

1 д.а. 2  

2 і більше 4 

5. Будуть впроваджені наукові результати шляхом 

укладання господарських договорів, продажу 

ліцензій, патентів, грантових угод поза межами 

організації-виконавця 

1 і більше 2  
 

6. Буде захищено дисертацій доктора філософії 1 і більше 2  

7. Буде захищено дисертацій доктора наук 

виконавцями 

1 і більше 3  
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Також науковий колектив ОНМУ надає експертам опис доробку авторів по 

кожному з наукових проектів, вказуючи кількісні показники, що наведені в табл. 6.8. 

Таблиця 6.8 – Доробок авторів наукового проекту 
№ Назви показників Кількість 

із науковоого 

проекту 

Обрати 
оцінку 

Оцінка  

 

1. Опубліковані за темою проекту статті в журналах, 

що входять до наукометричних баз даних Web of 

Science, Sсорus 

1 2  
2 4 
3 6 
4 8 

5 і більше 10 

2. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, 

що входять до переліку фахових видань України та 

мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не 

увійшли до п. 1, а також англомовні тези доповідей 

на міжнародних конференціях в журналах, що 

входять до наукометричних баз даних  Web of 

Science;  Sсорus 

0-2 1  
3-5 2 
6-8 4 

9 і більше 6 

3. Монографії та (або) розділи монографій, що 

опубліковані за темою проекту українською або 

російською мовами (обсяг у друкованих аркушах) 

1-3 д.а. 1  
 4-6 3 

7 і більше 5 

4. Монографії та (або) розділи монографій, що 

опубліковані у закордонних виданнях офіційними 

мовами Європейського Союзу (друкованих аркушів) 

1 д.а. 2  
2 4 
3 6 

4 і більше 8 

5. Отримано патентів, свідоцтв авторського права 0 0  
1-2 2 

3 і більше 5 

6. Захищено дисертацій доктора філософії 

виконавцями 
1 і більше 6  

7. Захищено дисертацій доктора наук виконавцями 1 і більше 10  

8. Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування 

в Україні та за кордоном, що фінансувалися за 

рахунок Державного бюджету України та/або 

закордонними організаціями (сумарна кількість 

місяців для керівника та 5 виконавців проекту) 

2-5 4  
6 і більше 6 

9. Виконавці працювали за грантами, що 

фінансувались закордонними організаціями 

(кількість грантів) 

1 4  

2 і більше 6 

10. h-індекс керівника проекту у Sсорus 0 0  
1-2 2 

3-4 4 
5-6 6 

7 і більше 8 

11. Сумарний  h-індекс у  Sсорus  5-ти виконавців 

проекту (крім керівника проекту) 

 

0-5 1  
6-10 2 
11-14 4 
15- 17 6 
18-20 8 

Більше 20 10 
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Крім того, науковий рівень результатів досліджень має підтверджуватись 

документально: публікаціями у вітчизняних та зарубіжних виданнях, інформацією 

щодо патентів, грантів. Відомості про можливість впровадження результатів 

досліджень мають бути підтверджені документально з оформленням листа-

підтримки наукового проекту зі сторони бізнесових структур. 

На основі поданої науковими колективами ОНМУ інформації, незалежні 

кваліфіковані експерти з числа членів Науково-технічної ради ОНМУ виставляють 

експертні оцінки.  

Для оцінки якості поданого наукового проекту пропонується наступний 

механізм проведення експертизи.  

Кожен науковий проект описується );;;;;( acdzyxq , де };;{ 321 xxxX   – 

множина альтернативних оцінок наукового рівня очікуваних результатів наукового 

проекту; };;{ 321 yyyY   – множина альтернативних оцінок очікуваної глибини 

наукової проробки; };;{ 321 zzzZ  – множина альтернативних оцінок ступеня 

ймовірності успіху наукового проекту; };;{ 321 dddD  – множина альтернативних 

оцінок перспективності  використання результатів наукового проекту; 

};;{ 321 cccC  – множина альтернативних оцінок масштабності досліджень; 

};;{ 321 aaaA  – множина альтернативних оцінок завершеності очікуваних 

результатів наукового проекту. 

Змістовна сутність кортежу );;;;;( acdzyx  полягає у наступних твердженнях. 

Новизна отриманих результатів наукового проекту: 

1x  – принципово нові результати, нова теорія, відкриття нової закономірності; 

2x  – деякі загальні закономірності, методи, способи, що дозволяють створити 

принципово нову продукцію; 

3x  – позитивне рішення на основі простих узагальнень, аналізу зв'язків 

факторів, поширення відомих принципів на нові об'єкти. 

Глибина наукової проробки: 

1y  – виконання складних теоретичних розрахунків, перевірка на великому 

обсязі експериментальних даних; 
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2y  – невисока складність розрахунків, перевірка на невеликому обсязі 

експериментальних даних; 

3y  – теоретичні розрахунки прості, експеримент не планує проводитись. 

Ступінь ймовірності успіху наукового проекту: 

1z  – велика; 

2z  – помірна; 

3z  – низька. 

Перспективність використання результатів наукового проекту: 

1d  – результати можуть знайти застосування в багатьох наукових напрямах; 

2d  – результати будуть використані при розробці нових технічних рішень; 

3d  – результати будуть використані у подальших наукових проектах. 

Масштаб реалізації результатів наукового проекту: 

1c  – національна економіка; 

2c  – окрема галузь; 

3c  – окремі бізнесові структури. 

Завершеність результатів наукового проекту: 

1a  – технічне завдання на дослідно-конструкторські розробки; 

2a  – рекомендації, розгорнутий аналіз, пропозиції; 

3a  – огляд, інформація. 

Вирішальне правило q , що відображає множину ACDZYX   

показників, що описують очікувану ефективність наукового проекту, на множину 

інтегральних індикаторів U , будується наступним чином. Кожному 

кортежу );;;;;( acdzyx  однозначно відповідає елемент u  безлічі }216,,1{ U . Ваги 

показників acdzyx ;;;;;  такі що альтернативи – об'єкти, які отримали експертні 

оцінки, впорядковані:  

(x1; y1; z1; d1; c1; a1)   (x1; y1; z1; d1; c1; a2)   …   (x1; y2; z3; d4; c5; a6)    

                   (x1; y3; z4; d5; c6; a1)  …   (x6; y6; z6; d6; c6; a6).                        (6.5) 
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Тоді монотонне вирішальне правило uacdzyxq  );;;;;(:  ставить у 

відповідність кожному елементу );;;;;( acdzyx  впорядкованої множини 

ACDZYX   елемент u  впорядкованої множини U . 

Вище керівництво ОНМУ визначило наступні стратегічні цілі в області 

наукових досліджень (табл. 6.9). 

Таблиця 6.9 – Стратегічні цілі ОНМУ при виконанні наукової діяльності 

Очікувані результати W KВ 

Публікація статті в журналах, що входять до Web of Science; Sсорus  5 0,15 

Публікація статті у фахових виданнях України, у закордонних 

журналах, публікація англомовних тез доповідей на міжнародних 

конференціях, що входять до Web of Science; Sсорus  

6 0,1 

Публікація монографії та (або) розділів монографії  4 0,1 

Публікація монографії та (або) розділів монографії у закордонних 

виданнях офіційними мовами Європейського Союзу   
3 0,15 

Впровадження  наукових результатів шляхом укладання 

господарських договорів, продажу ліцензій, грантових угод поза 

межами організації-виконавця 

2 0,2 

Захист дисертації доктора філософії 1 0,1 

Захист дисертації доктора наук 1 0,2 

 

Запланована довжина траєкторії організації складає: 

                                       7,1)(
7

1

 


i

B
i

i KWL                                                      (6.6) 

До розгляду Науково-технічної ради ОНМУ надійшло 8n  наукових проектів 

(табл. 6.10).  

Таблиця 6.10 – Подані наукові проекти 

№ Назва наукового проекту 

НП1 
Теоретичні засади оптимального управління функціонуванням та розвитком морських 

транспортних систем 

НП2 
Організація транспортного процесу вантажопасажирських перевезень в поромній 

транспортно-технологічній системі України 

НП3 
Організаційно-технологічне проектування системи управління безпекою морських 

портів 

НП4 Методичне забезпечення маркетингової діяльності підприємств морського транспорту 

НП5 Методологічні засади формування тарифів і зборів у портовому господарстві 

НП6 

Теоретико-економічні засади оптимального управління функціонуванням та розвитком 

виробничо-транспортних та логістичних систем в інтересах національної безпеки та 

євроінтеграції 

НП7 
Підвищення ефективності експлуатації середньообертових дизелів тепловозів і 

морських суден за допомогою методів параметричної діагностики робочого процесу 

НП8 
Енергоефективні рішення для розвитку гідротехнічних споруд воднотранспортної 

інфраструктури 
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Формуємо портфель наукових проектів ОНМУ, які планується до виконання у 

поточному навчальному році. В портфель має бути включено 5 наукових проектів із 

представленого набору проектів. 

Науковий проект «НП7» автоматично включається до портфелю проектів 

поточного року, так як він був розпочатий у минулому році та потребує завершення. 

Науковий проект «НП8» потребує доопрацювання, тому він також 

включається до портфелю наукових проектів ОНМУ. 

Отже, маємо у портфелі вже два наукових проекти, залишилось здійснити 

фомування портфелю із проектів «НП1-НП6». 

Наукові керівники проектів вказали інформацію, яка наведена в табл. 6.11, 

6.12. 

Таблиця 6.11 – Показники очікуваних результатів реалізації наукового проекту 

Очікувані результати НП1 НП2 НП3 НП4 НП5 НП6 

Публікація статті в журналах, що входять до Web of 

Science; Sсорus, w1 
1 3 5 4 2 6 

Публікація статті у фахових виданнях України, у 

закордонних журналах, публікація англомовних тез 

доповідей на міжнародних конференціях, що 

входять до Web of Science; Sсорus w2 

6 3 5 2 4 1 

Публікація монографії та (або) розділів монографії, 

д.а., w3 
2 1 4 1 3 1 

Публікація монографії та (або) розділів монографії у 

закордонних виданнях офіційними мовами 

Європейського Союзу, д.а.,  w4 

1 2 3 1 1 0 

Впровадження  наукових результатів шляхом 

укладання господарських договорів, продажу 

ліцензій, грантових угод поза межами організації-

виконавця, w5 

0 1 2 0 0 0 

Захист дисертації доктора філософії, w6 1 1 1 0 0 0 

Захист дисертації доктора наук, w7 0 0 1 0 1 0 

Таблиця 6.12 – Доробок авторів наукових проектів 

Доробок авторів наукових проектів  НП1 НП2 НП3 НП4 НП5 НП6 

1 2 3 4 5 6 7 

Статті в журналах, що входять до Web of Science; Sсорus, 

w8 
4 2 7 4 2 3 

Статті у фахових виданнях України, у закордонних 

журналах, англомовні тези доповідей на міжнародних 

конференціях, що входять до Web of Science; Sсорus w9 

6 5 15 9 12 7 

Монографія та (або) розділи монографії, д.а., w10 2 3 4 1 2 5 

Монографія та (або) розділи монографії у закордонних 

виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, д.а.,  

w11 

3 4 2 1 4 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

Отримано патентів, свідоцтв авторського права, w12 3 4 4 1 2 0 

Захищено дисертацій доктора філософії виконавцями, w13 3 5 4 4 0 1 

Захищено дисертацій доктора наук виконавцями, w14 1 1 2 1 3 1 

Індивідуальні гранти (стипендії), наукові стажування в 

Україні та за кордоном, що фінансувалися за рахунок 

Державного бюджету України та/або закордонними 

організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та 5 

виконавців проекту), міс., w15 

2 3 6 2 6 0 

Виконавці працювали за грантами, що фінансувались 

закордонними організаціями (кількість грантів) , w16 
1 0 2 1 1 0 

h-індекс керівника проекту у Sсорus, w17 0 0 2 0 0 1 

Сумарний  h-індекс у  Sсорus  5-ти виконавців проекту 

(крім керівника проекту) , w18 
1 0 3 2 0 1 

Для формування портфелю, наукові проекти «1»-«6» були направлені на 

експертизу. Кількість експертів з числа членів Науково-ехнічної ради ОНМУ склала 

12m . Кваліфікаційна категорія експертів представлена в табл. 6.13. 

Таблиця 6.13 – Кваліфікаційна категорія експертів 

Експерт Освіта, G Наукова підготовка, B 
Стаж 

роботи, V 

Кваліфікаційна 

категорія 

Е1 
Базова освіта за іншою 

спеціальністю 

Академік Транспортної 

академії наук України 
25 I 

Е2 

Базова освіта збігається з 

профілем пріоритетного 

напряму 

Академік Транспортної 

академії наук України 
8 I 

Е3 
Базова освіта за суміжною 

спеціальністю 

Академік Транспортної 

академії наук України 
6 II 

Е4 
Збігається з профілем 

пріоритетного напряму 

Доктор технічних наук, 

професор 
12 I 

Е5 
Базова освіта за суміжною 

спеціальністю 

Доктор технічних наук, 

професор 
7 III 

Е6 
Базова освіта за іншою 

спеціальністю 

Академік Транспортної 

академії наук України 
17 II 

Е7 
Збігається з профілем 

пріоритетного напряму 

Доктор технічних наук, 

професор 
15 I 

Е8 
Базова освіта за іншою 

спеціальністю 

Член-кореспондент 

Транспортної академії 

наук України 

12 II 

Е9 

Базова освіта збігається з 

профілем пріоритетного 

напряму 

Кандидат технічних 

наук, доцент 
15 II 

Е10 
Базова освіта за іншою 

спеціальністю 

Кандидат технічних 

наук, доцент 
18 III 

Е11 
Збігається з профілем 

пріоритетного напряму 

Доктор технічних наук, 

професор 
18 I 

Е12 

Базова освіта збігається з 

профілем пріоритетного 

напряму 

Кандидат технічних 

наук, доцент 
11 II 



 273 

Кожен експерт оцінив подані наукові проекти згідно встановленим критеріям.  

Результати проведеної оцінки наукових проектів наведені в табл. 6.14. 

Таблиця 6.14 – Оцінювання наукового проектів 

 w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15 w16 w17 w18 

НП1 1 2 1 2 0 2 0 8 4 1 6 5 6 13 4 4 0 1 

НП2 3 1 1 4 2 2 0 4 2 1 8 5 6 13 4 0 0 1 

НП3 5 1 2 4 2 2 3 10 6 3 4 5 6 13 6 6 2 1 

НП4 3 1 1 2 0 0 0 8 6 1 2 2 6 13 4 4 0 1 

НП5 1 1 1 2 0 0 3 4 6 1 8 2 0 13 6 4 0 1 

НП6 5 1 1 0 0 0 0 6 4 3 4 0 6 13 0 0 2 1 

 

Експертні оцінки очікуваних результатів і доробку авторів наукових проектів 

представлені на рис.6.3.  

 

 

Рисунок 6.3 – Експертні оцінки очікуваних результатів і доробку авторів 

наукових проектів 

Динаміка зміни оцінок в залежності від наукового проекту представлена на 

рис. 6.4. 

З урахуванням визначення коефіцієнта вагомості і-го показника очікуваних 

результатів і доробку авторів наукових проектів, на основі обробки інформації, 

представленої на рис. 6.5, визначена довжина траєкторії L  організації при успішній 

реалізації наукових проектів. 
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Рисунок 6.5 –Довжина траєкторії при успішній реалізації наукових проектів 

На підставі отриманої інформації щодо наукових проектів для кожного з них 

обчислюється питома довжина траєкторії: 

;.75,0
7,1

28,1
1 L ;.78,0

7,1

33,1
2 L ;.05,1

7,1

78,1
3 L  

;.69,0
7,1

18,1
4 L ;.8,0

7,1

37,1
5 L .63,0

7,1

08,1
6 L  

Для кожного наукового проекту експертами встановлюються значення 

коефіцієнту пріоритетності j -го проекту PrK  та коефіцієнту досяжності цілей j -го 

проекту DK  (табл. 6.15). 

Таблиця 6.15 – Коефіцієнт пріоритетності та досяжності цілей наукового 

проекту 

 KPr KD 

НП1 0,9 0,7 

НП2 0,8 0,9 

НП3 0,9 0,9 

НП4 0,3 0,4 

НП5 0,2 0,4 

НП6 0,4 0,3 
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На наступному етапі визначається підсумковий рейтинг кожного з наукових 

проектів: 

;47,07,09,075,01 НПRaiting ;56,09,08,078,02 НПRaiting  

;85,09,09,005,13 НПRaiting ;08,04,03,069,04 НПRaiting  

;06,04,02,08,05 НПRaiting .08,03,04,063,06 НПRaiting  

 

Як показують розрахунки, в портфель наукових проктів включаються проекти 

НП3, НП2, НП1. 

Керівник наукового проекту подає до науково-технічної ради наукове 

навантаження виконавців наукового проекту (табл. 6.16). При цьому перевіряється 

умова неперевищення навантаження науково-педагогічних працівників, що 

планують виконувати відповідний науковий проект, затвердженого керівництвом 

ОНМУ значення (не більше 500 год на навчальний рік). 

Таблиця 6.16 – Навантаження виконавців наукових проектів, год./навчальний 

рік 

Науковий керівник проекту НП3 150 

Виконавець НП3 350 

Виконавець НП3 270 

Виконавець НП3 450 

Виконавець НП3 460 

Виконавець НП3 420 

Науковий керівник проекту НП2 200 

Виконавець НП2 480 

Виконавець НП2 350 

Виконавець НП2 240 

Виконавець НП2 420 

Науковий керівник проекту НП1 250 

Виконавець НП1 270 

Виконавець НП1 320 

Виконавець НП1 220 

Виконавець НП1 150 

УСЬОГО 5000 

Як показує табл. 6.16 наукове навантаження виконавців наукових проектів 
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відповідає встановленим вимогам. 

При цьому загальне часове навантаження відповідає часовому нормативу, 

виділеному керівництвом ОНМУ на реалізацію портфелю наукових проектів (5000 

годин на навчальний рік). 

Впровадження портфельного методу управління науковою діяльністю в 

ОНМУ дозволило за останні два роки збільшити обсяг госпдоговірних тем у 9 разів, 

підготувати 3 докторів та 17 кандидатів наук, отримати 7 патентів, опублікувати у 

провідних світових виданнях 101 статтю, підвищити індекс Гірша Одеського 

національного морського університету з 38 до 60. 

Висновки до розділу 6 

1. Розроблені моделі та методи впроваджені у наукову діяльність Одеського 

національного морського університету. 

2.У роботі представлена система управління науковою діяльністю ОНМУ, яка 

має чотирьохрівневу структуру. 

3. При проведенні експериментальних розрахунків використовувалась 

об'єктивна і достовірна інформація про подані наукові проекти, про наукові 

публікації виконавців наукових проектів, а також експертні оцінки, виставлені 

групами експертів, які є членами Науково-технічної ради ОНМУ.  

4. На підставі отриманих пропозицій для кожного наукового проекту був 

обчислена питома довжина траєкторії, як відношення довжини траєкторії, що 

пройде ОНМУ у випадку успішної реалізації визначеного наукового проекту до 

запланованої довжини траєкторії. 

5. Науковий проект «НП7» автоматично включається до портфелю проектів 

поточного року, так як він був розпочатий у минулому році та потребує завершення. 

6. Науковий проект «НП8» потребує доопрацювання, тому він також 

включається до портфелю наукових проектів ОНМУ. 

7. Отримано порівняльні оцінки наукових проектів ОНМУ, що дозволяють 

включити в портфель наукові проекти «НП3», «НП2», «НП1», які дають змогу 

досягти стратегічної мети ОНМУ в рамках реалізації місії інноваційної програми. 



 278 

Основні теоретичні положення розділу розкриті у наступних публікаціях 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами дисертаційного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

За результатами дисертаційного дослідження можна зробити наступні 

висновки: 

1. На підставі аналізу чисельних досліджень, проведених вітчизняними та 

іноземними фахівцями, доведено, що основним драйвером соціально-економічного 

розвитку суспільства є інноваційна діяльність. Наявні методи управління 

інноваційною діяльністю не дають змогу кількісно оцінити всю множину ризиків в 

процесі реалізації інноваційних проектів, що не дозволяє розподілити їх між різними 

учасниками таких проектів таким чином, щоб врахувати інтереси всіх стейкхолдерів 

інноваційної діяльності. Статистика продемонструвала негативні результати щодо 

проведення наукових досліджень та їх впровадження в Україні в останні 

десятиріччя. В основі такого становища лежать дві основні причини – економічна 

(недостатнє фінансування) й організаційна (неефективне управління державними 

закладами). 

2. На основі методології управління проектами та програмами були уточнені 

поняття наукового проекту, портфеля наукових проектів, інноваційної програми. 

Встановлено, що результатом управління інноваційною програмою є досягнення 

єдиної місії отримання соціально-економічного ефекту від впровадження результатів 

інноваційної діяльності (реалізації інноваційного продукту). Cформульована модель 

управління інноваційною програмою у триєдиній системі «Університет-Бізнес-

Держава» («U–S–B») на основі сучасних міжнародних методологічних основ 

програмного управління інноваційною діяльністю P2M. 

3. Вперше запропонована концептуальна модель управління науковою 

діяльністю ЗВО на основі стандарту Р2М, фундаментальною основою якої є 

методологія управління проектами, портфелями і програмами, відповідно до якої 

наукова діяльність ЗВО реалізується шляхом виконання портфеля наукових проектів. 

На основі запропонованої архітектури програми створено офіс управління 
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інноваційною програмою в триєдиній системі «U–S–B», який забезпечує врахування 

інтересів всіх груп стейкхолдерів на основі методології управління ризиком. 

4. Розроблено методи оцінки та управління ризиками наукових проектів, що 

реалізуються ЗВО при здійсненні інноваційних програм. Розроблено механізм 

прийняття рішень з урахуванням використання системи управління ризиками на 

основі побудови ланцюга Маркова. Використання ланцюга Маркова дозволило 

встановити ймовірність дострокового припинення виконання програми, яка склала 

30 %. Використання запропонованого механізму визначення точок біфуркації на 

основі використання ланцюга Маркова при виконанні інноваційної програми 

дозволяє приймати рішення про продовження чи зупинення інноваційної програми.  

5. Розроблено метод формування портфелю наукових проектів ЗВО, що 

дозволяє здійснювати управління науковою діяльністю ЗВО на основі моделей 

ризик-менеджменту. В роботі запропоновано механізм, згідно з яким результати 

наукового проекту оцінюються за показниками стратегічних цілей. Інтегрований 

показник ефективності проекту визначається як довжина траєкторії, пройдена ЗВО в 

напрямку бажаного стану. 

6. Запропонована концептуальна модель управління науковою діяльністю ЗВО 

дозволяє визначити запланований організації при реалізації стратегічних цілей в 

області наукових досліджень. На основі запропонованої системи управління 

науковою діяльністю ЗВО, яка має чотирьохрівневу структуру, здійснюється 

розподіл часових нормативів на реалізацію наукових проектів в портфелі ЗВО.  

7. Запропоновані моделі та методи управління інноваційною діяльністю ЗВО 

були використані при управлінні науковою діяльністю Одеського національного 

морського університету. Впровадження портфельного методу управління науковою 

діяльністю дозволило досягти стратегічної мети ОНМУ в рамках реалізації місії 

інноваційної програми. 
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Додаток А 

 

Експериментальне дослідження методів та моделей управління науковою 

діяльністю Одеського національного морського університету в рамках 

інноваційних програм 

 

Рисунок А.1 – Оцінювання наукових проектів Експертом 1 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 

 

Рисунок А.2 – Оцінювання наукових проектів Експертом 2 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 
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Рисунок А.3 – Оцінювання наукових проектів Експертом 3 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 

 

 

 

 

Рисунок А..4 – Оцінювання наукових проектів Експертом 4 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 
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Рисунок А.5 – Оцінювання наукових проектів Експертом 5 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 

 

 

 

 

Рисунок А.6 – Оцінювання наукових проектів Експертом 6 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 
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Рисунок А.7 – Оцінювання наукових проектів Експертом 7 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 

 

 

 

 

Рисунок А.8 – Оцінювання наукових проектів Експертом 8 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 
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Рисунок А.9 – Оцінювання наукових проектів Експертом 9 для включення в  

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 

 

 

 

 

Рисунок А.10 – Оцінювання наукових проектів Експертом 10 для включення в 

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 
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Рисунок А.11 – Оцінювання наукових проектів Експертом 11 для включення в 

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 

 

 

 

 

Рисунок А.12 – Оцінювання наукових проектів Експертом 12 для включення в 

портфель наукових проектів Одеського національного морського університету 
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Рисунок А.15 – Результати формування портфелю наукових проектів 

Одеського національного морського університету 
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Додаток B 

 

Акти впровадження результатів дисертаційного дослідження 

 

 



 331 

 
 



 332 

 



 333 

 



 334 

 
 



 335 

 
 

 



 336 

Додаток С 

 

Положення про планування й облік наукової роботи науково-педагогічних 

працівників Одеського національного морського університету 
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