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ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ІНФОРМАЦІЮ



ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ІНФОРМАЦІЮ»

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.



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.



ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА
ІНФОРМАЦІЮ



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



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

➢ 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



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.



ZAKON.RADA.GOV.UA/LAWS/SHOW/261-2016-П

ПОСТАНОВА КМУ ВІД 23 БЕРЕЗНЯ 2016 Р. № 261 



➢ 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 ВІДПОВІДНО ДО
НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ

• здобуття глибинних знань із спеціальності […]

• оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями […]

• набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів […]

• застосування сучасних інформаційних технологій

o у науковій діяльності

o проведення, організація навчальних занять

o управління науковими проектами

o складення пропозицій щодо фінансування наукових 

досліджень

o реєстрація прав інтелектуальної власності

• здобуття мовних компетентностей […]



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



«waterfall» 

детальна технологія

СТАНДАРТИ КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ

процесні стандарти

«agile» 

PRINCE2

P2M

LastPlanner

PMI PMBoK

DSM

CCPM/TOC

CPM

SCRUM

DSDM

http://sewiki.ru/Категория:Стандарты_управления_проектами

http://sewiki.ru/Категория:Стандарты_управления_проектами


Процеси

планування

Процеси

ініціації

Процеси виконання

Процеси моніторингу 

і керування

Активність
процесу

Початок фаз Завершення проекту

Процеси 

завершення

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ (PMBOK)

Час від зародження проекту до його 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. 

ПЛАНУВАННЯ

(ЦІЛ ЕПО КЛ А-

ДАННЯ, ПРО-

ГРАМ УВАН-

НЯ, ПРОЕКТУ-

ВАННЯ)

ПРОЦЕС У ПРАВЛІННЯ

(ЗА М.М ЕСКО НО М, М. АЛЬБ ЕР ТО М, Ф .ХЕДОУР І)

ОРГАНІЗ АЦІЯ

(СТРУ КТУР А,

ОРГАНІЗ АЦІЙН І

ВІД НО СИНИ,

УПР АВЛ ІННЯ

ПЕР СО НАЛ О М)

МО ТИВ АЦІЯ

(СТИМУЛЮ-

ВАННЯ, ВРА-

ХУВАННЯ

ПОВ ЕД ІНКИ)

КО НТР ОЛЬ

(ПО ПЕР ЕДНІЙ,

ПРОМ ІЖН ИЙ,

ПІДСУ МКО-

ВИЙ)

ПР ИЙНЯТТЯ У ПР АВЛ ІНСЬ КИХ

РІШ ЕНЬ
КОМ УНІКАЦІЯ

ПОВЯЗУЮЧ І ПРО Ц ЕСИ



ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ “WATERFALL”

https://sgv.in.ua/off-lifaq/25-suchasni-metodi-upravlinnya-proektami

https://sgv.in.ua/off-lifaq/25-suchasni-metodi-upravlinnya-proektami


ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ AGILE

Проект не розбивається на послідовні фази, він розбивається на маленькі 
підпроекти, які потім «збираються» в готовий продукт.

https://skillbox.ru/media/management/waterfall/



SCRUM ЦИКЛИ ПРОЕКТУ

https://en.itpedia.nl/2018/05/03/voor-en-nadelen-van-8-bekende-project-management-methodes/

Scrum є конструкцією проектного
підходу типу Agile для складних
проектів в умовах змінних вимог.

Першочерговий наголос робиться
на динаміці командної роботи та
співробітництві. 

https://en.itpedia.nl/2020/04/27/is-agile-scrum-hetzelfde-als-bug-fixing/


Waterfall 

каскадна модель
Scrum

ітераційна модель

Вимоги відомі спочатку і не
змінюються

Вимоги можуть змінюватися
по ходу проекта

Об’ємне та детальне завдання
Беклог
(список завдань із пріоритетами)

Перевірка вкінці Перевірка після кожної ітерації

Негнучке Гнучка

Готова реалізація проекту вкінці
Готова частина проекту після
першої ітерації

Не має проміжного результату
Можна бачити та впливати на
проміжний результат проекту



INNOVATION INITIATIVES CYCLES

https://geertwlclaes.medium.com/when-which-design-thinking-lean-design-sprint-agile-a4614fa778b9

https://geertwlclaes.medium.com/when-which-design-thinking-lean-design-sprint-agile-a4614fa778b9


ДОШКА KANBAN

https://www.ionos.com/digitalguide/websites/web-development/about-kanban/



ДІАГРАМА ЗГОРАННЯ ЗАВДАНЬ
(BURNDOWN CHART)

https://ru.scrum-time.com/infobase/burndown-chart.php

https://ru.scrum-time.com/infobase/burndown-chart.php


ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТАМИ: ПЛАНУВАННЯ

o Віхи проекту

o Ідентифікація великих складових частин проекту 

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



СХЕМА ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Цілі / Завдання
Декомпозиція

завдань
/ опис умов

Мережевий
графік

Календарні
плани

Моніторинг
проекту

(роботи, час, 
вартість, 
ресурси)

Звіти щодо
стану проекту

Прийняття
рішень щодо

керуючих впливів

Бюджет / 

ресурси



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



КОНТРОЛЬ

• перевірка досягнення об’єктом управління 

поставлених цілей шляхом співставлення 

отриманих результатів 

• характер контролю: зовнішній, внутрішній

• види контролю: початковий, проміжний, 

заключний. 



ЗВІТИ ЗА ПРОЕКТОМ:
ГРАФІЧНЕ ПОДАННЯ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ

• діаграма Ґанта (розроблено у 1910 році Henry L. Gantt,) 
• сіткова діаграма (PERT-діаграма);
• створення звітів, необхідних для планування і контролю 

проекту 
✓ діаграма виконання графіка проекту
✓ звіти по ресурсах
✓ звіти по витратах



СИТУАЦІЇ ПОРУШЕННЯ УПРАВЛІННЯ

• НЕВДАЛІ ІДЕЇ. Призводить до ідеологічного відставання,
гальмування розвитку, до непродуктивних витрат
ресурсів.

• НЕВДАЛІ ТЕХНОЛОГІЇ. Призводить до технологічного
відставання, до збитків економічного, екологічного
характеру.

• НЕСТАЧА РЕСУРСІВ. Призводить до неможливості
реалізації або лише до часткової реалізації обраних ідей
та технологій, відповідно до яких сформульовані цілі.
Часто до цього призводить постановка завищених
цілей, які не забезпеченні необхідними ресурсами. У
сучасному менеджменті обов’язковою умовою є
забезпечення всіх завдань необхідними ресурсами.



СИТУАЦІЇ ПОРУШЕННЯ УПРАВЛІННЯ

• ПОГАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Призводить до непрофесійного
планування, організації, мотивації, контролю, комунікацій,
прийняття управлінських рішень, до гальмування
застосування передових ідей та технологій, до нераціональних
витрат ресурсів.

• ПОГАНЕ ВИКОНАННЯ. Призводить до дискредитації непоганих
ідей та застосування передових технологій, нераціональних
витрат ресурсів, зведення на внівець зусиль менеджменту.

• ОДНОЧАСНЕ ВИНИКНЕННЯ РІЗНИХ З ЗАЗНАЧЕНИХ СИТУАЦІЙ.
На практиці найбільш поширена ситуація.



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
HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/COMPARISON_OF_PROJECT_

MANAGEMENT_SOFTWARE

• 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 (аналог Microsoft Project)



Створити діаграму Ганта по власній роботі:

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

▪ Ознайомитися з документацією по користуванню 
додатком http://kostigoff.ru/projectlibre.15/index.html

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

▪ Створити примірний план виконання дисертаційної 
роботи у часі

Завдання 10

http://kostigoff.ru/projectlibre.15/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM&index=11&list=PLblPls9-3DDy5C_2ijMOfB5E_8XAbMCfM

