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Право на вільне збирання інформації означає право безперешкодного здійснення дій 

щодо її пошуку, доступу, придбання, накопичення. 

 

Право на вільне одержання інформації означає право безперешкодно 

ознайомлюватися з нею, набувати інформацію та включає право знати. 

 

Право на вільне зберігання інформації означає право вільно тримати та надавати 

інформацію на умовах спрямованих на запобігання спотворенню, руйнуванню, 

псуванню інформації та її матеріальних носіїв, здійснювати дії для передачі інформації 

та її матеріальних носіїв у незмінному вигляді у часі та просторі тощо. 

 

Право на вільне використання інформації означає право вільно користуватися, 

застосовувати, створювати та вживати з користю інформацію для задоволення 

інформаційних потреб. 

 

Право на захист (охорону) інформації означає право створювати систему (порядок) 

умов (режиму) при збиранні, одержанні, зберіганні, використанні та поширенні 

інформації. 

 

Право власності на інформацію — власник інформації володіє, користується та 

розпоряджається своєю власністю на основі своїх прав та обов'язків, в межах 

повноважень, на свій вибір. 



Зловживання правом на інформацію 

 

 

 

 

 

 

 



Закон України  

«Про доступ до публічної інформації» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим доступу до інформації  

Інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим 

доступом. 

 

Доступ до відкритої інформації  

Обмеження права на одержання відкритої інформації забороняється 

законом. 

 

Визначення інформації з обмеженим доступом  

Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється 

на конфіденційну, таємну та службову. 

 

Конфіденційна інформація — це відомості, які знаходяться у володінні, 

користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і 

поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов. 

Інформація щодо діяльності державних органів влади не може бути 

віднесена до конфіденційної. 



Запит на інформацію 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний запит - прохання особи до розпорядника інформації надати 

публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

 

Інформація на запит надається безкоштовно (якщо менше 10 сторінок) 

 
Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію: 

 не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту; 

  не пізніше 48 годин з дня отримання запиту, якщо стосується інформації, 

необхідної для захисту життя чи свободи особи, надзвичайних подій; 

  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням 

такого продовження, якщо запит потребує пошуку інформації серед значної 

кількості даних. 



 

 

 

 

 

 

 

Запит може бути усним 

або письмовим, та  має 

містити: 

 

 прізвище, ім’я , по 

батькові заявника; 

місце проживання 

заявника; 

 виклад суті 

порушеного 

питання, 

зауваження, 

пропозиції, заяви, 

скарги, прохання чи 

вимоги; 

 підпис заявника; 

 дата. 

 

 

За відмову у прийнятті 

або розгляду запита – 

накладання штрафу 

від 25 до 50 нмдг 

 



Пошук законодавчих актів:  

офіційний портал  rada.gov.ua 

 
 
 
 



Основні Закони України у сфері науки 

 
 
 

 
 
 

ЗУ «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 
26.11.2015 № 848-VIII  

 права вченого, наукового 
працівника, наукові ступені і 
вчені звання; 

 атестація наукової установи та 
наукових працівників, посади; 

 діяльність НАН України; 
 утворення Ради молодих 

вчених; 
 наукове відрядження та 

наукове стажування 
 оплата праці і пенсійне 

забезпечення науковців 
 надання житлових приміщень 

 
 



Галузева угода 

 
 
 

 
 
 
 

 укладання трудових 
договорів, зайнятість, 
робочий час; 

 умови оплати праці, 
доплати за роботу в 
важких і шкідливих 
умовах, надурочного 
часу; 

 відпустки. 
 
Умови колективних 
договорів, що діють в 
установах НАН України, 
які погіршують 
становище працівників 
порівняно з Угодою, є 
недійсними. 
 



Колективний договір ІФБ 

 
 
 
 

 Трудові відносини 
 Робочий час і час відпочинку 
 Відрядження, відпустки 
 Гарантії праці 
 Оплата праці 
 Охорона праці і здоров’я 
 Цивільний захист 
 Соціальні пільги і гарантії 
 Гарантії діяльності 

профспілки 
 Гендерна рівність 
 Контроль за виконанням 

договору 
 Додатки: 

- положення про 
преміювання 
- порядок встановлення та 
розміри надбавок і доплат 
- правила внутрішнього 
трудового розпорядку 

 
 



zakon0.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п 

 Вступ до аспірантури і докторантури 
 Підготовку осіб в аспірантурі і докторантурі 
 Проведення досліджень згідно 

індивідуального плану наукової роботи 
 Права та обов'язки аспірантів і докторантів 



Пункт 27. Набуття аспірантом 

компетентностей 

 
 

Застосування сучасних інформаційних 
технологій 
 У науковій діяльності 
 Проведення, організація навчальних занять 
 Управління науковими проектами 
 Складення пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень 
 Реєстрація прав інтелектуальної власності 

 

(не менш як шість кредитів ЄКТС) 



Напрямки теорії управління 

науковими проектами 

 

 Теорія управління проектами 
 Теорія активних систем 
 Інформаційна теорія ієрархічних систем 
 Розділи економічно-математичного 

моделювання, по завданням 
погодженого планування та програмно-
цільового планування 

 Теорія контрактів 
 Оцінка результатів та ефективності 

наукових досліджень, методологія освіти 
 
 



Життєвий цикл 
 

 Час від зародження проекту до його ліквідації, 
завершення.  

 



Концепція процесного підходу 

Планування, організація, програмно-цільовий підхід, мотивація, 
зворотній зв’язок(аналіз, моніторинг, контроль) і координація 
об'єднані процесами комунікації і вироблення заходів впливу.  



Програми управління 

проектами: планування 

 

o Віхи проекта 
o Ідентифікація великих складових частин 

проекта і їх декомпозиція 
o Планування розкладу роботи 

співробітників і призначення ресурсів на 
завдання 

o Розрахунок часу 
o Презентація графіка робіт 
o Сортування завдань в залежності від 

строків 



Управління даними і надання 

інформації 

 

o Перелік завдань для співробітників 
o Огляд інформації о строках виконання 
o Ранні попередження про можливі ризики 
o Інформація про робоче навантаження 
o Інформація про хід проекту 
 



Комунікація 

 обговорення та узгодження робочих 
моментів 

 Фіксація проблем проекту і їх обробка 

 Ведення ризиків проекту 

 Жива стрічка повідомлень по проекту 



Схема процесу  

управління проектами 



Класифікація наукових 

проектів 



Типи програмного забезпечення 

для управління проектами 

 

 Настільні (десктоп) 
 Веб-інтерфейс (web-based) 
 Персональні  
 Розраховані на багатьох 

користувачів  
(по технології клієнт-сервер) 



Програмне забезпечення 
 

 Jira – найбільш популярна система, спеціальні умови для 

академічних користувачів 

 Trac Project – повністю безкоштовний; на основі wiki 

 Basecamp - безплатний план з необмеженою кількістю 

користувачів однак без шаринга файлів 

 Planfix.ru – російськомовна; безкоштовно до 5 користувачів 

 Worksection – українська система; 5 користувачів, 0.1 ГБ 

 Wrike  (+Android, iOS) 

 ProjectLibre  

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_project_mana

gement_software 



Створити діаграму Ганта 
 

 Завантажити додаток ProjectLibre 
https://sourceforge.net/projects/projectlibre/ 

 Ознайомитися з відео по користуванню додатком (3 
відео)   
https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM&ind
ex=11&list=PLblPls9-3DDy5C_2ijMOfB5E_8XAbMCfM 

 Створити примірний план виконання дисертаційної 
роботи у часі 

 Зберегти діаграму Ганта цього плана, надіслати 
jva@biph.kiev.ua 

 
 

Завдання 10 

https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM&index=11&list=PLblPls9-3DDy5C_2ijMOfB5E_8XAbMCfM
https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM&index=11&list=PLblPls9-3DDy5C_2ijMOfB5E_8XAbMCfM
https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM&index=11&list=PLblPls9-3DDy5C_2ijMOfB5E_8XAbMCfM
https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM&index=11&list=PLblPls9-3DDy5C_2ijMOfB5E_8XAbMCfM
https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM&index=11&list=PLblPls9-3DDy5C_2ijMOfB5E_8XAbMCfM

