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1. Мета дисципліни. 
Формування сучасного уявлення про знання та управління знаннями в 

наукових проектах, сформувати практичні навички застосування методів та 
інструментів управління знаннями в наукових проектах, сформувати навички 
формалізації знань для побудови нових ефективних програм обробки інформації 
та застосування інформаційних технологій у науковій діяльності, для виявлення 
новітніх тенденцій управління знаннями у наукових проектах, програмах та 
портфелях проектів. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Розуміння сутності та основних процесів та процедур системного аналізу, а 
також основи теорії і технології розробки програмних систем, 
структуризації проектів, компоненти методологій, моделей, методів та 
засобів управління проектами, методології управління проектами, 
інструментів управління галузями знань в управління проектами, галузей 
знань управління проектами, моделей та методів планування, виконання та 
моніторингу проектів. 

2. Вміти розробляти проекти та їх впроваджувати в практику на основі нових 
технологій системного аналізу, виконувати моніторинг наукових проектів з 
використанням сучасних методів та засобів, оцінювати економічну 
ефективність проектів, використовувані типові схеми управління 
проектами за допомогою сучасних методів; застосовувати на практиці 
методології системного аналізу, методи та засоби управління проектами; 
оцінювати методи та системи комп‘ютерної підтримки прийняття 
управлінських рішень, методи управління часом, вартістю проектів, їх 
якістю та ризиками, людськими ресурсами та закупівлями та застосовувати 
їх на практиці. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Управління знаннями у проектах, програмах та портфелях 
проектів» належить до переліку дисциплін вільного вибору. Вона забезпечує 
професійний розвиток, спрямована на формування концептуальних та 
методологічних знань у галузі системного аналізу, формуванню знань про 
типові моделі проектів, стандартизації корпоративних знань про процеси 
управління портфелями, програмами та проектами: базові категорії управління 
знаннями в проектах, методи кодифікації знань в проектах, оцінювання і 
синтезу нових та комплексних ідей. В межах дисципліни розглядаються етапи 
та процеси формування знань в наукових проектах, формування бази знань про 
процеси розробки та планування, моніторингу та отримання результату та про 
продукти наукових проектів. 

 
 



4. Завдання (навчальні цілі): 
Формування знань, умінь та навичок для формування специфічних 
особливостей управління знаннями в наукових проектах та використовувати їх 
для побудови корпоративних систем управління проектами, знань щодо 
вирішення проблем в галузі інформаційних технологій, розвитку й реалізації 
нових конкурентоздатних ідей в галузі інформаційних технологій, критичного 
переосмислення наявної інформаційних технологій та відстеження тенденцій їх 
розвитку, формування елементів проекту як елементів складної системи, 
включаючи оточуюче середовище, розвитку і реалізації нових 
конкурентоспроможних ідей в системному аналізі, засвоєння методологій 
бачення мереж рішень при постановці управлінських проблем, практичного 
застосування інтуїтивних, рольових та раціональних методів прийняття рішень, 
апробації засвоєних методів шляхом прогнозування змін. 
 
5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною 

достовірністю для розробки заходів оцінювання) 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація∗; 4. 
автономність та відповідальність∗) Методи викладання 

і навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни 
Ко
д Результат навчання 

1.1 Знати роль знань як ключового 
ресурсу та активу розвитку 
організацій в умовах наукової 
діяльності 

Лекція 

Тест, 60% 
правильних 
відповідей, 

опитування, 
теоретичні 
питання на 

екзамені 

7% 

1.2 Знати підходи до класифікації знань в 
організації та в проектах 

Лекції, практичні  
заняття та 

самостійна робота 
 

6% 

1.3 Знати сутність концепції управління 
знаннями в організації та в проектах 

5% 

1.4 Знати базові категорії, методи та 
інструменти управління знаннями в 
організації та в проектах 

7% 

2.1 Вміти класифікувати знання в 
проектах, визначати їх джерела 

захист 4% 

2.2 Вміти розробляти модель управління 
знаннями для проекту 

захист 4% 

2.3 Вміти розробляти та описувати 
модель системи управління 
кодифікованими знаннями в проекті 

захист 4% 

2.4 Вміти представити проект як 
знаннєвий актив 

захист 4% 

2.5 Вміти обирати найбільш раціональні 
та застосовувати методи управління 
кодифікованими знаннями в певних 
ситуаціях певних проектів 

захист 4% 

                                         
∗ заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
 



2.6 Вміти обирати найбільш раціональні 
та застосовувати методи управління 
персоніфікованими знаннями в певних 
ситуаціях певних проектів 

Лекції, практичні  
заняття та 

самостійна робота 
 

захист 4% 

2.7 Вміти обирати та застосовувати 
креативні технології управління 
проектом в певній ситуації 

захист 3% 

2.8 Вміти обирати та застосовувати 
методи управління знаннями, 
найбільш раціональні в ІТ-проектах 

захист 3% 

3.1 Взаємодіяти при розробці 
презентацій, виконання командних 
завдань щодо розробки паспорту 
проекту 

захист 8% 

3.2 Взаємодіяти при аудиторному захисті 
виконаної командної роботи 

захист 8% 

3.3 Взаємодіяти з інформаційним 
оточенням при виконанням завдань 
самостійної роботи 

захист 9% 

4. Продемонструвати розуміння 
особистої відповідальності за 
професійні та управлінські рішення чи 
надані пропозиції, які можуть 
впливати на результати діяльності по 
управлінню знаннями в проектах. 

Теми самостійного 
опрацювання 

Захист 
результатів 
виконання 

самостійної 
роботи 

 

До 20% 

 



 
6.Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для 
вибіркових дисциплін) 
 

 
Результати навчання дисципліни  

Програмні резуль- 
тати навчання  

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

2.
7 

2.
8 

3.
1 

3.
2 

3.
3 4.
 

Програмні результати навчання (Освітньо-наукова програма «Системний аналіз». Спеціальність 124- «Системний аналіз»). Третій 
(освітньо-науковий) рівень. 

ПРН-7. Знати, розуміти і самостійно застосовувати методи аналізу предметної області, 
виявлення інформаційних потреб і збір даних для проектування 

  +         +     

ПРН-11. Розробляти засоби реалізації інформаційних технологій (методичні, інформаційні, 
математичні, алгоритмічні, технічні і програмні) 

 +    + +   +   +  + + 

ПРН-13. Оцінювати і вибирати методи і моделі створення, впровадження, експлуатації 
інформаційних систем і керування ними на всіх етапах життєвого циклу 

  + +    +  +       

ПPH-16. Прогнозувати розвиток інформаційних систем і технологій +    +  +          

ПРН-17. Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для рішення 
професійних наукових задач інформаційно-довідникові та науково-технічні ресурси і джерела 
знань з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 

  +   +     +   +   

 



 
7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання студентів: 
Рівень досягнення усіх запланованих результатів навчання визначається за 

результатами тестування вивчення лекцій, написання письмових самостійних 
робіт, захисту результатів практичних занять та контрольного підсумкового 
тестування. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її 
опанування на належному рівні така:  

• результати навчання 1-(знання)   - до 25% ; 
• результати навчання 2-(вміння)  - до 30% ; 
• результати навчання 3-(комунікація) - до 25% . 
• результати навчання 4-(автономність) - до 20%. 

 
7.2 Організація оцінювання:  

Заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних занять. В межах 
дисципліни передбачено виконання самостійної роботи. Завершується 
дисципліна – екзаменом. Усі завдання оформлюються згідно вимог методичних 
вказівок з дисципліни в електронному вигляді, завантажуються та зберігаються 
в системі електронного навчання. 

Аспіранти можуть створювати групи для командної роботи у відповідності 
з методичними рекомендаціями до проведення практичних занять [1]. 
Виконання завдання на практичних заняттях відбувається в командах (4-5 
аспірантів) за обраною та погодженою викладачем темою. Після проведення 
кожного практичного заняття команди звітуються викладачу, отримуючи оцінку 
за прогрес у розробці. Після завершення виконання завдання на останніх 
практичних з заняттях відбувається прилюдний командний захист розроблених 
проектів. За один день до захисту студенти самостійно та автономно 
завантажують результати виконання роботи в електронному вигляді в систему 
електронного навчання (MOODLE) для попередньої оцінки викладачем. 

У межах самостійної роботи аспіранти виконують дослідження 
інформаційних джерел та останніх інноваційних розробок щодо виконання 
процесів управління знаннями в проектах, визначення та дослідження 
характеристик новітніх методологій управління науковими проектами у вигляді 
реферату, який оцінюється в 20 балів. Мінімально допустима оцінка за 
самостійну роботу складає 60% від максимальної кількості балів (20 балів), та 
становить 12 балів [2]. Виконані результати самостійної роботи в електронному 
вигляді студенти самостійно та автономно завантажують в систему 
електронного навчання (MOODLE) до визначеного викладачем крайнього 
терміну подання для попередньої оцінки викладачем. Після того, у призначений 
викладачем день (згідно розкладу), відбувається індивідуальний захист 
результатів самостійної роботи. 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є 



досягнення не менш як 60% від максимально можливої кількості балів. Для 
аспірантів, які протягом вивчення дисципліни не досягли мінімального 
рубіжного рівня оцінки (60% від максимально можливої кількості балів) 
проводиться підсумкова семестрова контрольна робота, максимальна оцінка за 
яку не може перевищувати 30% підсумкової оцінки з дисципліни (до 30 балів за 
стобальною шкалою).   

Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзамен виставляється 
аспіранту на підставі письмового екзамену, який складається з теоретичної 
(результати навчання 1.1. – 1.4) та практичної частини (результати навчання 2.1 
– 2.8 та 3.1 – 3.3). На екзамен виносяться питання, які дають можливість 
перевірити програмі результати навчання. 

Аспірант не допускається до екзамену, якщо під час вивчення дисципліни 
він не виконав та не захистив всі практичні та самостійні роботи. 
Максимальна оцінка за екзамен складає 40 балів. Оцінка за екзамен не може 
бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс. 

 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 

 ЗМ Екзамен Підсумкова оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 
 
Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни / Fail 0-34 

 



 
88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Назви модулів і тем 
Кількість годин 

у тому числі 
лек прак конс срс 

Тема 1.1 Основні поняття управління знаннями в 
сучасній організації. 
Тема 1.2 Базові категорії управління знаннями в 
проектах. 
Самостійна робота 1. Розробка моделі класифікації знань в 
проектно-орієнтованій організації та в наукових проектах. 

2 
 
2 

  

24 
Тема 2.1. Методи кодифікації знань в проектах. 
Тема 2.2. Процеси конструювання знань особистістю. 
Практична 1. Розробка концептуальної моделі системи 
управління знаннями в організації та проектах. 
Самостійна робота 2. Розробка архітектури СУЗП для 
управління проектами, програмами, портфелями. 

2 
2 

 
 

2 
 
 

 

24 
Тема 3.1. Методи персоналізації знань в проектах. 
Тема 3.2. Цикл створення організаційних знань. 
Практична 2. Розробка концепції «Ва» як середовище УЗ в 
проектах і програмах.  
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Тема 4.2. Стратегії управління знаннями в організації. 
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