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Abstract. The processes of the management of the university research projects have been formalized and the models
for such have been developed. It is based on the generalization of regulatory documents and the advanced worldwide
experience. The IDEF0 notation is used as the description format. The obtained models are normative in their nature
and indicate logical connections of scientific results and used resources.
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Анотація. Проведено формализацию процессов и разработаны модели управления научными проектами ВУЗов исходя из обобщения нормативной документации и ведущего мирового опыта. В качестве формата описания использована нотация IDEF0. Полученные модели носят нормативный характер и указывают на логические связи используемых ресурсов с получаемыми научными результатами.
Ключові слова: научные проекты; управление научной деятельностью; моделирование процессов.
Аннотация. Проведено формалізацію процесів та розроблено моделі управління науковими проектами ВНЗ
виходячи із узагальнення нормативної документації та провідного світового досвіду. У якості формату опису
використано нотацію IDEF0. Отримані моделі носять нормативний характер та вказують на логічні зв’язки
між науковими результатами, що отримуються та ресурсами, які використовуються.
Ключевые слова: наукові проекти; управління науковою діяльністю; моделювання процесів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Науково-дослідна діяльність є різновидом продуктивної діяльності людини, яка спрямована на
одержання і застосування нових знань. У зв’язку
з цим вона є унікальною та обмеженою у часі — тобто має основні ознаки проекту. Організація наукової
діяльності у формі проекту (портфелю проектів) дає
змогу отримувати бажані наукові результати в межах
контрольованих термінів та бюджету.
Здійснення наукових досліджень в академічних
установах має певні особливості, що потребує специфічних підходів до управління, які на сьогоднішній
день є не досить опрацьованими як у теоретичному,
так і у практичному аспекті.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Базове поняття наукового проекту введено в [1],
де під ним розуміють обмежений в часі цілеспрямований процес вироблення, теоретичної систематизації і застосування нового наукового знання з встановленими вимогами до якості результатів, витрат ресурсів і специфічною організацією. В [2] наведено порівняльну характеристику терміну «науковий проект»,
що зустрічається в різних літературних джерелах.
На сьогоднішній день існують два аспекти розгляду завдань управління науковими проектами. Перший
відповідає позиції організації, що реалізує наукові
проекти в заданих інституційних умовах. Другий —
позиції органів державного управління і наукових
фондів, які створюють нормативно- правову базу
наукової діяльності, здійснюють виділення пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, а також
провадять відбір та фінансування наукових проектів,
пропонованих організаціями (ВНЗ, академічними інститутами тощо) до реалізації.
Реалізація наукових проектів у ВНЗ має певну
специфіку [1]:

• найбільш повне залучення науково-педагогічних працівників до виконання наукових досліджень,
що сприяє розвитку науки, техніки і технологій;
• використання отриманих результатів в освітньому процесі;
• підготовка науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації;
• підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів;
• практичне ознайомлення студентів з постановкою і розв'язанням наукових і технічних проблем, та
залучення найбільш здібних з них до виконання наукових досліджень.
Ключовими задачами управління науковими проектами у ВНЗ є:
• моделювання процесу наукових досліджень
і розробка на цій основі комплексного плану проекту;
• оцінка наукової діяльності (оцінка заявок на виконання наукових проектів, оцінка якості результатів,
результативності та рівня організації наукової діяльності);
• координаційне управління науковою діяльністю
на етапі реалізації.
Концептуальні підходи до управління як окремими проектами (в т.ч. науковими), так и портфелем
проектів ВНЗ викладені в [3 – 6]. В більшості джерел
акцент робиться на інноваційних компонентах проектів. Моделі оцінки наукових проектів наведені в [7, 8].
Математичні моделі оперативного управління та стимулювання в наукових проектах ВНЗ описані в [1].
Представлені в літературних джерелах підходи та
моделі управління науковими проектами ВНЗ мають
на меті розв’язання певної специфічної задачі управління. Таким чином, невирішеною залишається задача системного представлення процесів управління
для цілей синтезу оптимальних управлінських структур та оптимізації процесів прийняття рішень.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ — формалізація процесів управління науковими проектами ВНЗ та розробка на базі цього їх узагальненої моделі.

виступає соціальний запит на нові знання, що зумовлений об’єктивними тенденціями теорії та практики.
Результатами процесів управління науковими
проектами, що затребувані за межами ВНЗ є:
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
• напрямки та стратегія його наукової діяльності,
Управління науковими проектами можна розгля- що стають орієнтиром у формуванні планів розвитку
дати як процес створення всіх необхідних умов для науки на інституційному рівні;
виявлення потенційно ефективних наукових потреб,
• запити на фінансування проектів, розроблені
організації ефективного їх виконання і передачі отри- у відповідності до запитів на проведення наукових
маних результатів споживачам (замовникам) для по- досліджень;
дальшого використання.
• науково-технічна продукція, що є результатом
У якості формату опису процесів управління на- реалізації проектів, які пройшли конкурсний відбір
уковими проектами оберемо нотацію IDEF0.
на отримали фінансування;
На верхньому рівні блок процесів управління на• звітність за науковими проектами, що стає осноуковими проектами ВНЗ виглядає так, як показано на вою для розрахунку метрик, які застосовуються як для
рис. 1.
моніторингу проектів, так і їх ретроспективної оцінки;
Основними учасниками процесів управління на• звітність про наукову діяльність ВНЗ, що дає
уковими проектами ВНЗ є члени проектних команд, змогу оцінити її ефективність як на локальному так
спеціалісти науково-дослідної частини (НДЧ), а та- і на інституційному рівні.
кож Вчена рада ВНЗ. Таким чином, узгоджене управУ якості управляючих впливів в процесі управстворення
всіх необхідних
умов —дляління
виявлення
потенційно ефективних
ління
проектами відбувається
на трьох рівнях
виступають правила оформлення запитів та звістратегічному, тактичному та оперативному. Це дає тів за науковими проектами.
наукових потреб, організації ефективного їх виконання і передачі отриманих
змогу підпорядкувати отримання конкретних наукоДекомпозиція процесів управління науковивихрезультатів
результатів довгостроковим
напрямкам
розвитку
ми
проектами
ВНЗ наведена
на рис. 2. Структурно
споживачам (замовникам) для подальшого
використання.
як ВНЗ, так і науки в цілому.
управління розпадається на процеси визначення страУ якостіУвхідної
інформації
до побудови
тегічних
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розвитку,
формування
якості
формату
опису планів
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управління
науковими
проектами
проектних дій, а також їх подальшого втілення ви- на їх основі оперативних планів наукової діяльності
ступають
законодавчо
затвердженні
оберемо
нотацію
IDEF0. напрямки розви- ВНЗ, формування пулу потенційних проектів, які потку науки та техніки, запити на проведення наукових требують фінансування з різних джерел, організації
верхньому
блоквідбору
процесів
управління
науковими
проектами
досліджень,На
а також
результати рівні
конкурсного
виконання
проектів, що
отримали фінансування,
а тапроектів відповідно до оголошених запитів. Таким кож звітування за виконаними проектними діями та
ВНЗ
виглядає
так, як
показано
надумки
рис. 1.фактично отриманими науковими результатами.
чином,
зовнішнім
фактором
розвитку
наукової

Рис. 1. Модель верхнього рівня процесів управління науковими проектами ВНЗ

Рис. 1. Модель верхнього рівня процесів управління науковими проектами
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Рис. 2. Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ

Рис. 2. Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ
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проектами,
а й врезультати
затвердження
або
офісу управління науковими проектами ВНЗ, а також
на які не можливо вплинути.
відхилення
попередніх
запитівнаукової
на фінансування.
Це дає
змогуокремих
підвищити
формування механізмів
реалізації
управлінФормування звітності
за результатами
діяльності повинно відбуватися в розрізі проектів, ських процесів.

імовірність затвердження саме тих запитів, що є пріоритетними для

конкретного ВНЗ.
Реалізація наукових проектів відбувається за оперативними планами,
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