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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

 

Кількість кредитів – 3  081 Право 

 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й  

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 

Семестр 

4-й  

Загальна кількість годин –  90 год.  Лекції 

8 год 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних  

Рівень освіти: 

 

третій – освітньо-науковий 

 

 

Практичні 

10 год.  

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

72 год.  

ІНДЗ:    год. 

Вид контролю: 

Залік 
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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). 

Метоюнавчальноїдисципліниє 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 навчальноїдисциплінипередбачаєпроведеннялекцій іпрактичних 

занять,атакожздійсненняаспірантамисамостійноїроботи. 

        Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів таких 

компетентностей: 

        а) загальних (ЗК):  

        Навики критичності та самокритичності; 

Комунікативні навички; 

        Групова робота; 

Міжнародний кругозір; 

Етичні зобов'язання; 

        Здатність внести свій внесок і взяти участь у спільній роботі (формування системного 

наукового світогляду); 

       Організаційні та лідерські здібності; 

       Можливість використання інформаційних технологій; 

        б) фахових загальних (КФЗ):  

Здатність вивчати низку складного матеріалу і ретельно підсумовувати свої аргументи; 

        Вміти висловлюватись біглою спеціалізованою мовою, використовуючи точні, ясні 

юридичні терміни;  

в) спеціальних фахових (КФС): 
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Здатність спілкуватися з фахівцями у сфері менеджменту щодо проблемних питань 

управління проєктами, програмами; 

Уміння готувати усні та письмові звіти щодо виконання проєктів, програм; 

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером та знання сучасних 

програмних продуктів для вирішення практичних завдань у сфері управління проєктами, 

програмами; 

Здатність самостійно засвоювати нові методології управління проєктами, 

програмами, спираючись на фахові наукові літературні джерела; 

Глибокі знання в галузі охорони інтелектуальної власності; 

Здатність здійснювати аналіз законодавчих актів і норм, що регулюють відносини 

інтелектуальної власності в Україні; 

Уміння визначати механізми набуття і реалізації прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

Здатність правильно тлумачити положення щодо права інтелектуальної власності на 

об’єкти  інтелектуальної власності; 

Здатність сприяти забезпеченню захисту права інтелектуальної власності. 

 

Очікувані результати навчання.У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  

знати: 

Етичні зобов'язання;  

 Сучасну методологію управління проєктом, програмою та усвідомлювати місце і 

роль управління проєктом, програмою у загальній системі організаційно-економічних 

знань; 

Спеціальну термінологію проєктної діяльності; 

Зміст та структуру проєкту, програми; 

Життєвий цикл проєкту, програми; 

Теорію організації управління проєктом, програмою; 

Основний зміст та структуру процесу управління проєктом, програмою; 

Об’єкти авторського права і суміжних прав, об’єкти права промислової власності; 

Понятійний апарат вчення про право інтелектуальної власності; 

          Сучасні проблемні питання розвитку права інтелектуальної власності;  

вміти:  

Формувати аспекти критики та самокритики в освітньо-науковій системі; 

Сформувати міжособистісні навички та вміння; 

Працювати у команді; 

Працювати у міжнародному середовищі; 

Виявляти філософські підстави наукових методів; давати критичну оцінку цих 

філософських підстав; 

Організовувати та планувати  наукові дослідження. 

Використовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності; 

За підсумками вивчення низки складного матеріалу підсумовувати свої аргументи; 

Формулювати основну дослідницьку задачу; 

Здійснювати розподіл обов'язків і відповідальності, розробляти організаційні 

структури проєкту, програми, виконувати обов'язки менеджера проєкту, програми; 

Розраховувати кошторис та складати бюджет проєкту, програми; 

Складати календарні графіки виконання проєкту, програми та здійснювати їх 

оптимізацію; 

Формувати перелік потенційних ризиків проєкту, програми, здійснювати оцінку 

можливих наслідків ризиків, розробляти план управління ризиками; 

Оцінювати кінцеві результати проєкту, програми, використовувати набутий досвід в 

управлінні іншими проєктами; 
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Використовувати сучасні інформаційні технології в процесі управління проєктом, 

програмою;  

          Розуміти  механізми правозастосування та його особливості; розкривати механізми 

набуття і реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності;  

Правильно застосовувати норми законодавства для захисту права на об’єкти 

інтелектуальної власності; 

          Застосувати норми права при моделюванні способів розв'язання конкретних 

юридичних ситуацій та вирішенні задач; 

          Оцінювати проблеми правового регулювання відносин інтелектуальної власності, з 

метою вироблення конкретних пропозицій з удосконалення окремих положень 

вітчизняного законодавства, що регулює відносини у цій сфер. 

 

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. Змістнавчальної 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) 
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        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. 

 

 

            Тема3. 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 
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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 правота 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) 



9 

 

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. 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

«Управління проєктами, програмами та охорона інтелектуальної власності» 

 

Назви змістовних модулів і тем 

Денна форма навчання 

 

разом у тому числі 

л с/п с.р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Управління проєктами, програмами 

 

    

Тема 1. Загальні засади методології управління 

проєктами, програмами 

6 2 2 2 

Тема 2. Обґрунтування та планування проєкту, 

програми 

10 2 - 8 

Тема 3. Управління вартістю та якістю проєкту, 

програми 

10 - - 10 

Тема 4. Управління часом виконання та ризиками 

проєктів, програм 

12 - 2 10 

Тема 5. Управління персоналом у проєктах, 

програмах 

 

 

10 

 

- 

 

- 

 

10 

Модуль 2. Охорона інтелектуальної власності 

 

    

Тема 6.Загальні засади права інтелектуальної 

власності.  

8 2 - 6 

Тема 7.Авторське правота суміжні права 8 0 2 6 

Тема 8. Патентне право 8 2 - 6 

Тема  9.Правова охорона засобів індивідуалізації 

суб’єктів господарювання, товарів і послуг. 

8 - 2 6 

Тема 10.Правова охорона нетрадиційних об’єктів 

права інтелектуальної власності 

10 - 2 8 

РАЗОМ 90 8 10 72 

5. Теми практичних занять 

№ НАЗВА ТЕМИ Кількість 

годин п/п  

1 Тема 1. Загальні засади методології управління проєктами, програмами         2 

2 Тема 2. Обґрунтування та планування проєкту, програми         - 
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3 Тема 3. Управління вартістю та якістю проєкту         - 

4 Тема 4. Управління часом виконання та ризиками проєктів, програм         2 

5 Тема 5. Управління персоналом у проєктах, програмах - 

6 Тема 6. Загальні засади права інтелектуальної власності - 

7 Тема 7. Авторське правота суміжні права 2 

8 Тема 8. Патентне право - 

9 Тема 9. Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів 

господарювання, товарів і послуг 

2 

10 Тема 10. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності 

2 

11 Разом: 10  

 

 

6. Самостійна робота 

№ НАЗВА ТЕМИ Кількість 

годин п/п  

1 Тема 1. Загальні засади методології управління проєктами, програмами 2 

2 Тема 2. Обґрунтування та планування проєкту, програми 8 

3 Тема 3. Управління вартістю та якістю проєкту 10 

4 Тема 4. Управління часом виконання та ризиками проєктів, програм 10 

5 Тема 5. Управління персоналом у проєктах, програмах 10 

6 Тема 6. Загальні засади права інтелектуальної власності 6 

7 Тема 7. Авторське правота суміжні права 6 

8 Тема 8. Патентне право 6 

9 Тема 9. Правова охорона засобів індивідуалізації суб’єктів 

господарювання, товарів і послуг 

6 

10 Тема 10. Правова охорона нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної 

власності 

8 

11 Разом: 72 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Теми рефератів до Модулю 2 

 

1. Розвиток теорій права інтелектуальної власності. 

2. Загальні положення щодо охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в зарубіжних 

країнах (за вибором студента). 

3. Комерціалізація прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

4. Еволюція  правового регулювання  відносин інтелектуальної власності  в 

контекстієвропейської інтеграції України. 

5. Загальні положення щодо охорони об'єктів авторського права і суміжних прав. 

6. Правова охорона комп'ютерних програм і баз даних для ЕОМ. 

7. Авторський договір та його види. 

8. Піратство як порушення авторських прав. 

9. Загальновідомі торговельні марки:проблеми визнання та охорони. 

10. Захист прав на географічне зазначення. 

11. Особисті немайнові та майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 

12. Загальні положення щодо охорони прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності. 

13. Правова охорона наукового відкриття.  
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14. Правова охорона раціоналізаторських пропозицій.  

15. Сорти рослин і породи тварин (селекційні досягнення) як об’єкти права інтелектуальної 

власності. 

16.  Комерційна таємниця і ноу-хау як об’єкти права інтелектуальної власності. 

17. Договори щодо розпорядження  майновими правами інтелектуальної власності. 

18.  Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності. 

 

 

8. Методи навчання 

При вивченні курсу застосовуються наступні методи навчання: словесний, наочний, 

практичний, які передбачають лекції, роботу з нормативними актами, учбовою та 

спеціальною літературою, індивідуальні бесіди. За характером логіки пізнання 

застосуються аналітичний, індуктивний, дедуктивний методи. За рівнем самостійної 

розумової діяльності – частково-підсумковий, дослідницький, проблемний. 

Завершується вивчення дисципліни «Управління проєктами, програмами та охорона 

інтелектуальної власності» проведенням заліку. 

 
9. Методи діагностики успішності навчання 

Навчальна дисципліна "Управління проєктами, програмами та охорона 

інтелектуальної власності" викладається за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу (КМСОНП). 

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості 

знань аспірантів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, стабільної 

самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та 

адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).  

Оцінювання знань аспіртантів повинно сприяти реалізації низки завдань,  зокрема: 

- підвищенню мотивації аспіртантів до системного навчання впродовж семестру та 

навчального року, переорієнтації їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування 

системних, стійких знань, умінь та навичок; 

- відповідності переліку, форм та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП; 

- відкритості контролю, яка базується на ознайомленні аспірантів на початку 

вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями 

та порядком їх оцінювання;  

- подоланню елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується 

виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання; 

- розширенню можливостей для всебічного розкриття здібностей аспірантів, 

розвитку їх творчого мислення та підвищенню ефективності навчального процесу. 

  Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох 

змістових модулів (ЗМ). По завершенні курсу аспіртанти складають залік. На залік 

виносяться основні питання, що потребують  творчої відповіді та вміння синтезувати 

отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. 

Оцінювання знань аспіртантів здійснюється шляхом виконання індивідуальних 

завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2) та  підсумковий контроль (КПМ). 

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою. 

За результатами оцінювання змістового модуля аспірантам виставляються бали. 

Максимальна кількість балів, що може набрати аспірант за один ЗМ,  дорівнює 30-

ти балам. За два змістовних модулі аспірант може одержати максимум 60 балів (по 30 

балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів, що 

одержуються ним під час комплексного підсумкового контролю.  

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні 

опитування аспірантів. Максимальна оцінка, яку аспірант може отримати за ці 

опитування, складає 10 балів, які є складовими комплексного підсумкового контролю. 
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У випадку відсутності аспіранта на лекції він зобов’язаний відпрацювати 

пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій 

викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, 

задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій). 

Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.  

Таким чином, за цю дисципліну аспірантом може бути отримано максимально 100 

балів. 

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ESTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 

для заліку 

90-1 00  А зараховано 

85-89 В зараховано 

75-84 С 

70-74 D зараховано 

60-69 Е 

35-59 FX незараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F незараховано з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 
 Методичною основою вивчення курсу є «Програма курсу та методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни "Управління проєктами, програмами та 

охорона інтелектуальної власності» -для підготовки здобувачів третього (освітньо-

 

Парамет-ри 

 

Змістовий 

модуль  1 

(ЗМ1) 

Змістовий 

модуль  2 

(ЗМ2) 

Комплексний 

підсумковий 

модуль (КПМ) 

Разом 

(підсумкова 

оцінка (СК)) 

Оцінка в 

балах 

0 - 30 0 - 30 0 - 40 0 - 100 
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наукового) рівня вищої освіти,затверджені рішенням кафедри цивільно-правових 

дисциплін, протокол  № 1 від 28.08.2019 р. та рекомендовані до друку Вченою радою 

економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, протокол  № 1 від 28.08.2019 

р. 

 

 

 

 

11. Рекомендована літературa 

 

Управління проєктами 

Основна 

    1. Азбука управління проектами. Планування: навч. посіб. / О.В. Єгорченков, Н.Ю. 

Єгорченкова, Є.Ю. Катаєва. К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. 117 с. 

    2. Березін О.В., Безпарточний М.Г. Управління проектами: навч. посіб. Суми: 

Університетська книга, 2014. 271 с. 

    3. Ворона П.В. Технологія управління проектами: підруч. для студентів ВНЗ. Полтава:  

Шевченко, 2013. 172. 

    4. Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. Управління проектами: навч. посіб. К.: Кондор, 2013. 

386 с. 

    5. Колеснікова К.В., Бондар В.І. Управління проектами: практикум. Одеса: Елтон, 2013. 

119 с. 

    6. Креативные технологии управления проектами и программами / С. Д. Бушуев [и др.]; 

под ред. С. Д. Бушуева; Украинская ассоц. управления проектами.К.: Саммит-Книга, 

2010.763 с. 

URL:http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:356184/ 

     7. Луценко Г.В. Комп'ютерні технології управління проектами: навч.-метод. посіб. для 

студентів ун-тів. Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. 84 с. 

     8. Управління проектами: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Дмитрієв І.А. та ін. Харків: 

ХНАДУ, 2013. 235 с. 

     9. Управління проектами в підприємницьких структурах: навч. посіб. Кучеренко В.Р. та 

ін. Одеса: Астропринт, 2013. 268 с. 

    10. Управління проектами: навч. посіб. / Н.О. Петренко, Л.О. Кустріч, М.О. Гоменюк. 

К.: Центр учбової літератури, 2017. 224 с. 

     11. Шишмарьова Л.О. Управління проектами: навч. посіб. для  самост. роботи 

студентів. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 135 с. 

 

Додаткова 

      1. Заренков В.А. Управление проектами: учеб. пос. 2-е изд. М.: АСВ; СПб: СПбГАСУ, 

2010. 312 с. 

      2. Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: 

монографія. Сєвєродонецьк: СНУ ім. Володимира Даля, 2015. 242 с. 

     3. Петрович Й.М., Новаківський І.І. Управління інноваційними проектами: навч. посіб. 

/ за заг. ред. Й.М. Петровича. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2016. 313 с. 

      4. Нікіфоров П.О., Фесюк А.В., Ткачук І.Я. Управління інвестиційними проектами: 

навч. посіб. Чернівці: Рута, 2015. 175 с. 

      5. Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: навч. посіб.: теорет. 

матеріал, метод. вказівки та завдання до викон. лаб. занять і самост. роботи студентів. 

Львів:  СПОЛОМ, 2014. 304 с. 
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