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Вступ 

Навчальна програма дисципліни “ Управління проєктами, програмами та охорона 

інтелектуальної власності ” складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-

наукової програми підготовки          «доктора філософії»            спеціальності  ____053 

Психологія  

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. «Управління проєктами, програмами». 

Змістовий модуль 2. «Охорона прав інтелектуальної власності». 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

        Робоча програма навчальної дисципліни "Управління проєктами, програмами та 

охорона інтелектуальної власності" розроблена згідно з Навчальною програмою, що 

відповідає Освітньо-науковій програмі підготовки докторів філософії за спеціальністю 

081 «Право» (третій освітній рівень), яка є обов’язковою для ОНУ імені І.І. Мечникова 

при підготовці здобувачів вищої освіти за вказаними спеціальністю та освітнім рівнем. 

Навчальна дисципліна "Управління проєктами, програмами та охорона 

інтелектуальної власності" має комплексний характер, оскільки її вивчення ґрунтується, з 

одного боку, на основних категоріях теорії управління, фінансового менеджменту, 

системного аналізу, з іншого – на основних категоріях цивілістики (як галузевої  

юридичної науки) в цілому та вчення про право інтелектуальної власності зокрема.  

Предметом курсу «Управління проєктами, програмами та охорона інтелектуальної 

власності» є процеси управління проєктами, програмами, що здійснюються з 

використанням спеціальних методів та інструментів, які забезпечують вирішення задач 

управління проєктами, програмами, а також теоретичні та нормативні основи охорони 

інтелектуальної власності (в тому числі – прав на об'єкти, що створюються в процесі 

реалізації певних проєктів та програм).  

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів: знань щодо методології 

управління проєктами, програмами, а також набуття навичок впровадження проєктних 

рішень у практичній діяльності (включаючи навички взаємодії учасників проєкту з метою 

його успішної реалізації); знань щодо основних категорій, які становлять теоретичні 

основи охорони інтелектуальної власності, та правових засобів, що застосовуються для  

правового регулювання відповідних суспільних відносин, а також набуття навичок з 

вірного тлумачення та застосування на практиці норм права, що регулюють відносини 

інтелектуальної власності.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни "Управління проєктами, 

програмами та охорона інтелектуальної власності" є набуття відповідних   

компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та набуття 

необхідних практичних навичок, що дозволяють ефективно застосовувати спеціальні 

методи та інструменти – для вирішення задач управління проєктами, програмами, а також 

необхідні правові засоби – для реалізації та захисту прав інтелектуальної власності. 

Програма навчальної дисципліни передбачає проведення лекцій і практичних занять, 

а також здійснення аспірантами самостійної роботи. 

        Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів таких 

компетентностей: 

КСО. 01 – здатність виконувати норми національного та міжнародного 

законодавства; 

КСО. 02  – здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки і моралі у 

міжособистісних стосунках та у суспільстві; 



КСО. 03– здатність створювати стратегію діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, суспільних та державних виробничих інтересів; 

КСО.04 -  креативність, вміння здійснювати комерціалізацію та використовувати 

оціночні критерії вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

КСО. 08 – знання сучасної системи організації та управління  наукових установ та 

ВНЗ; 

КСО. 14 –  розуміння основ та законодавчої бази правової охорони об’єктів 

інтелектуальної власності. їх захисту в Україні та світі. 

КЗН. 02 -  розуміння необхідності дотримання норм авторського і суміжних прав в 

сфері наукової діяльності; 

КЗН. 05 – здатність до інноваційної діяльності, спрямованої на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок 

нових конкурентоспроможних товарів і послуг; 

КЗН. 06 - базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій; уміння 

використовувати програмні засоби і інтернет-ресурси з метою впровадження 

досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу.         

 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен 

- використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких 

приєдналась Україна; 

- вміти враховувати у своїй діяльності специфіку службових відносин та 

персональної відповідальності, підтримувати стосунки у трудовому колективі на 

правовій основі та демократичних засадах; 

- вміти створювати творчу атмосферу в трудовому колективі, корегувати цілі 

діяльності з метою підвищення її безпеки та ефективності; 

- вміння здійснювати комерціалізацію та використовувати оціночні критерії 

вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності; 

- володіння інформацією щодо організації роботи установ НАН та ВНЗ України, 

трансформаційних процесів, які відбуваються в них; 

- вміти використовувати основні положення законодавства України з 

інтелектуальної власності. 

- вміння користуватися національною нормативно-правовою базою у сфері 

наукової діяльності; 

- вміти здійснювати інноваційну діяльність щодо комерціалізації результатів  

наукових досягнень; 

- уміння збирати, обробляти, зберігати та аналізувати наукову психологічну 

інформацію з метою вибору напрямку досліджень за обраною темою з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

 

Навчальна дисципліна "Управління проєктами, програмами та охорона 

інтелектуальної власності" є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин (3 кредити ЄКТС). 

         Підсумковою формою контролю знань є залік. 
 

Міждисциплінарні зв’язки: менеджмент, маркетинг, макроекономіка, антикризове 

управління, цивільне право, конституційне право, трудове право, адміністративне право, 

кримінальне право. 

 

 



3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Управління проєктами, програмами 

         Тема 1. Загальні засади методології управління проєктами, програмами  

         Лекція (2 години) 

      Концепція проєкту в управлінні. Основні риси, ознаки, властивості проєктів, програм. 

Класифікація проєктів, програм. Модель управління проєктами, програмами як поєднання 

основних функцій проєктного менеджменту та інструментів їх реалізації. Життєвий цикл 

проєкту. Середовище проєкту та його оцінка як передумова успіху проєкту.  

            

          Практичне заняття (2 години)  

         Розгляд теоретичних питань 

1) Цілепокладання в проєкті.  

2) Формування концепції управління проєктом.  

3) Логіко-структурний підхід в управлінні проєктами, програмами.  

4) Учасники проєкту та чинники, що визначають їх склад.  

 

    Завдання 

    Підготувати реферат за темою: 

    "Розробка стратегії управління зацікавленими особами" 

  

           Самостійна робота аспірантів (2 години) 

Організаційна структура управління проєктом, програмою. Проблеми та перспективи 

управління проєктами, програмами. 

 

        Тема 2. Обґрунтування та планування проєкту, програми 

 

         Лекція (2 години) 

        Ініціація проєкту, програми. Структура проєктного аналізу. Попередня оцінка 

ефективності проєкту, програми за показниками комерційної, економічної і бюджетної 

ефективності. Структура та зміст проєктного завдання. Мета і функції проєктного 

планування.  

 

         Самостійна робота аспірантів (8 годин)  

Методологічні підходи при плануванні проєктів, програм. Компоненти структуризації 

проєкту, програми. Взаємозв'язок між кошторисним і календарним плануванням. 

 

 

            Тема 3. Управління вартістю та якістю проєкту, програми 

 

          Самостійна робота студентів (10 годин) 

Планування ресурсів. Оцінка вартості ресурсів. Визначення бюджету. Фінансування 

проєкту, програми. Концепція управління якістю проєкту, програми. Метод системного 

управління якістю. Організація контролю якості. Види і методи контролю якості. 

           

            Тема 4. Управління часом виконання та ризиками проєктів, програм 

 

           Практичне заняття (2 години)   

1) Планування послідовності виконання проєктів, програм.  

2) Методологія календарного планування проєктів.  

3) Види календарних графіків.   



4) Діаграма Гантта.  

5) Оцінка тривалості робіт.  

6) Розподіл часу завершення проєкту, програми.  

7) Методи скорочення тривалості проєкту, програми.  

 

    Завдання 

    Підготувати реферат за темою: 

    "Основні принципи побудови та відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та графіків 

передування (РДМ)" 

 

           Самостійна робота студентів (10 годин) 

Сутність та види проєктних ризиків. Причини виникнення та наслідки проєктних ризиків. 

Можливі стратегії поведінки проєктної команди щодо ризиків. Організація робіт з 

управління ризиками. 

 

          

         Тема 5. Управління персоналом у проєктах, програмах 

      

          Самостійна робота студентів (10 годин) 

     Основні сфери та напрями управління персоналом у проєктах, програмах. Функції 

менеджера проєкту, програми. Формування команди проєкту, програми. Оптимізація 

структури персоналу проєкту, програми. Організація  ефективної діяльності команди. 

Мотивація окремих виконавців і груп. Мотивація функціональних менеджерів. 

Управління конфліктами в проєкті. 

  

Модуль 2. Охорона прав інтелектуальної власності 

 

           Тема 6. Загальні засади права інтелектуальної власності 

       

           Лекція (2 години) 

      Поняття права інтелектуальної власності. Предмет та метод права інтелектуальної 

власності, система права інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної 

власності.  

 

           Самостійна робота студентів (6 годин) 

      Суб’єкти права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності.  

Зміст права інтелектуальної власності.   

 

          Тема 7. Авторське право та суміжні права   

 

          Практичне заняття (2 години)  

1) Поняття та ознаки авторського права.  

2) Джерела авторського права.  

3) Об'єкти авторського права.  

4) Суб’єкти авторського права.  

5) Особливості виникнення та здійснення авторського права.  

 

   Самостійна робота аспірантів (6 годин) 

       Зміст авторського права. Особисті немайнові права авторів. Майнові права 

авторів. Право слідування.Умови та правові наслідки реєстрації авторських прав. 

Строки охорони авторських прав. Охорона і захист авторських прав.  

 



           Тема 8. Патентне право 

 

      Лекція (2 години)   

1) Поняття патентного права.  

2) Об'єкти патентного права і ознаки набуття охороноздатності. 

3) Поняття і ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.  

4) Оформлення патентних прав.  

 

Самостійна робота аспірантів (6 годин) 

Дострокове припинення чинності прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності.  

 

           Тема 9.  Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів господарювання, 

товарів і послуг  

 

       Практичне заняття (2 години) 

1) Правова природа засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг.  

2) Поняття та ознаки комерційного (фірмового) найменування.  

3) Зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування.  

4) Поняття, ознаки, види торговельної марки та умови її охороноздатності.  

 

      Самостійна робота аспірантів (6 годин) 

Динаміка прав інтелектуальної власності на торговельну марку.  

Географічні зазначення як об’єкти права інтелектуальної власності.   

 

           Тема 10. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності 

         

        Практичне заняття (2 години) 

1) Поняття та види нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності.  

2) Наукові відкриття: поняття, ознаки, захист прав.  

3) Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.  

4) Поняття, ознаки та об'єкти захисту прав на раціоналізаторські пропозиції.  

 

Самостійна робота аспірантів (8 годин) 

Право інтелектуальної власності на сорти рослин і породи тварин.  

Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. 
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