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СИЛАБУС 

 

Назва дисципліни  МОНЕТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Викладач Панченко Оксана Олександрівна 

Кандидат архітектури, доцент,  

магістр “Публічне управління  

та адміністрування” 

 

  

- Свідоцтво технологічного менеджера Національної мережі 

трансферу технологій NTTN, 2014; 

- Сертифікат учасника програми “Як захистити інтелектуальну 

власність: права авторів та винахідників”, НДІ інтелектуальної 

власності НАПрН України, Київ, 2016; 

- Сертифікат учасника «IV Літньої школи з інтелектуальної 

власності – 2017» (за програмою Літньої школи Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності). Організатори: Кафедра 

інтелектуальної власності КНУ імені Тараса Шевченка, МЕРТ 

України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2017; 

- Сертифікат учасника семінару “Інформаційні інструменти для 

аналізу наукової діяльності”, Clarivate Analitics, 2017; 

- Сертифікат учасника програми “Трансфер технологій та 

управління інноваційною діяльністю”, УкрІНТЕІ, МОН України, 

2018;  

- “Школа універсального дизайну”  - UNDP Ukraine / ПРООН в 

Україні, 2018; 

- Сертифікат учасника “Academy of Women's Leadership” Institute 

of Partnership and Sustainable Development, 2017-2018; 

- Сертифікат учасника “Creativity campus”, British Council, 2018; 

- Сертифікат учасника зимової школи “Європейські індикатори 

якості освітніх досліджень”, Трускавець, 2018; 

- Сертифікат  курс “Логіко-структурний підхід у розробці 

проектної заявки”, Prometeus, 2020; 

- Сертифікат учасника проєкта «International Creative Law & 

Business Studios», який реалізується Інститутом права, 

технологій та інновацій (ILTI) за підтримки УКФ, 2020 

Профайл викладача http://www.knuba.edu.ua/?page_id=41756 

https://www.facebook.com/oksana.panchenko.562 

https://www.facebook.com/ArchCluster-406972736138063/ 

https://www.facebook.com/LeadershipCluster-

252625371894451/ 

http://www.knuba.edu.ua/?page_id=41756
https://www.facebook.com/oksana.panchenko.562
https://www.facebook.com/ArchCluster-406972736138063/
https://www.facebook.com/LeadershipCluster-252625371894451/
https://www.facebook.com/LeadershipCluster-252625371894451/
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Контактний тел. (044) 241-55-79 

E-mail: archfaculty.edu@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://org2.knuba.edu.ua 

Освітній рівень другий рівень вищої освіти (магістр) 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

Спеціальність: 191 «Архітектура та містобудування» 

Компонента спеціальності: вибіркова 

Освітньо-наукова програма Архітектура будівель і споруд 

Семестр: I 

Мова навчання: українська 

Загальна кількість кредитів 

ЕСТS 

3 

Обсяг курсу 
Вид заняття лекції практичні 

заняття 
самостійна 

робота 

К-сть годин 30 10 50 
 

Анотація до курсу 

 

     В межах дисципліни слухачі ознайомляться з 

теоретичними засадами проєктної діяльності. Отримають 

знання з основ проєктного менеджменту у системі 

проєктного     фінансування. Дізнаються про міжнародні та 

вітчизняні інструменти підтримки. Отримають теоретичні 

та практичні знання і навички для здійснення проєктної 

діяльності.  

Мета курсу Мета курсу полягає у тому щоб надати слухачам 

теоретичні і практичні навички з проєктної діяльності у 

системі проєктного фінансування за участі міжнародних і 

вітчизняних фінансових інституцій. За допомогою 

отриманих теоретичних знань та інтенсивного 

практикуму слухачі курсу отримають практичні навички з 

грантрайтингу,  управління грантовими проєктами, 

пошуку донорів і партнерів, дізнаються про фінансові та 

юридичні аспекти проєктної пропозиції. 

Формат курсу 

 

У першій частині курсу слухачі знайомляться з 

теоретичною частиною, у формі лекцій та використання 

кейс методів. Отримані знання під час лекційної частини 

mailto:archfaculty.edu@gmail.com
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дозволять студенту пройти всі основні етапи пошуку 

програми і написання проєкту та презентувати загальній 

аудиторії у формі пітч-сесій. Отримати практичні 

рекомендації щодо вдосконалення свого мікро-проєкту. 

Технічне й програмне 

забезпечення /обладнання 
 Студенти отримують практичні навички створення 

якісних презентацій, знайомляться з методикою пітчінгу, 

пізнають технологію та шляхи отримання інвестицій на 

базі Архітектурного факультету КНУБА,  аудиторії якого 

облаштовані  проектором та екраном.  

Політика навчальної 

дисципліни 

Під час практичних занять студенти поринуть у справжню 

атмосферу створення грантових проєктів у сфері 

креативних індустрій. Підсумкова робота “грантова 

заявка” захищається під час спроектованої атмосфери пітч-

сесії для студетів-експертів, які знайомлять потенційних 

донорів зі своїми інноваційними проєктами. 

Система оцінювання та 

вимоги 

Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної 

дисципліни, є сумою балів за виконання практичних 

завдань та самостійну роботу плюс бали, отримані під час 

іспиту. Впродовж семестру студент за виконання завдань 

отримує – 60 балів під час складання ІІІ модулів і 10 – 

балів за практичні заняття. 

ІСПИТ (30 балів) Передбачає захист під час 

спроектованої атмосфери пітч-сесії для студетів-експертів, 

які знайомлять потенційних донорів зі своїми 

інноваційними проєктами. За захист проєкту студенти 

можуть отримати до 30 балів (максимум). З них 10 балів 

виставляють студенти-експерти, а 20 – викладач. 

Студентські 10 балів – це оцінка експертів рівня 

спроможності проєкту. Викладача – це оцінка рівня 

виконання того чи іншого матеріалу, яка додається до 

оцінки групи. 

Організація навчання Необхідність відвідування занять, обов’язковість 

виконання завдань викладача, дотримання систематичності 

в роботі з навчальною, навчально-методичною та 

науковою літературою та з матеріалами лекцій. 

Академічна доброчесність Обов’язковість вияву самостійності у виконанні завдань; 

неприпустимості списування під час виконання завдань 

контрольних заходів; коректності посилань на джерела 

інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей; 

неприпустимості плагіату в письмових роботах та 

виступах. 
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Дедлайни та перескладання Обов’язковість дотримання термінів подання завдань на 

перевірку. У випадку порушень дедлайнів студенту дається 

додаткове завдання. Допуск до складання іспиту можливий 

за умови складання модульного контролю.  

Схема курсу 

6

№ 

Назва теми 

 

Обсяг навч. 

занять (год) 

Аудит СРС 

Монетизація наукової продукції 

Змістовний модуль І. Теоретичні засади проєктної діяльності 

1  Лекція № 1. Поняття фандрайзинг. Фандрайзингова стратегія. 2 2 

2 
 Лекція № 2. Грантрайтинг 

2 2 

3 
Лекція № 3. Основи проєктної діяльності 

2 2 

4 
Лекція № 4. Особливості проєктів у сфері креативних індустрій 

2 2 

5 
Лекція № 5. Організаційна спроможність заявника з точки зору 

грантодавця 2 2 

Змістовний модуль ІІ. Проєктний менеджмент у системі проєктного фінансування 

6 
 Лекція № 6. Планування проєкту 

2 2 

7 
 Лекція № 7. Принципи цілепокладання SMART 

2 2 

8 
 Лекція № 8. Формування логіко-структурної матриці проєкту 

2 2 

9 
Лекція № 9. Опис основних завдань та ролей в проєкті для 

бенефіціарів та координатора 2 2 

10 
Лекція № 10. Етапи підготовки фінальної звітності 

 2 2 

Змістовний модуль ІІІ. Проєктне фінансування за участі міжнародних і вітчизняних 

фінансових інституцій 

11 
 Лекція № 11. Типи програм. Основні засади вибору програми 

2 2 

12 
Лекція № 12. Пошук донорів та партнерів 

2 2 
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13 
Лекція № 13. Міжнародні грантові програми 

2 2 

14 
Лекція № 14.  Огляд вітчизняних грантових програм 

2 2 

15 
Лекція № 15. Фінансові та юридичні аспекти проєктної пропозиції 

2 2 

Усього  30 30 

Практичні заняття 

1

1 
 ПЗ № 1. Формування мети, цілей і завдань проєкту 2 3 

2

2 
ПЗ № 2. Побудова SWOT аналізу проєкту 2 3 

3  ПЗ № 3. Впровадження проєкту. Побудова робочого плану 2 3 

4 ПЗ № 4. Формування бюджету проєкту  2 3 

5

5 

ПЗ № 5. Вплив проєкту. Поширення та популяризація результатів 

проєкту 2 3 

Усього  10 15 

Виконання РГР  5 

Усього за навчальними модулями 40 50 

                                                                                

 

 

 
  

 


