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1. Коротка анотація до курсу  

В курсі «Інформаційні системи і технології в управлінні проектами» розглянуті основні поняття, що стосуються 

інформаційних систем (ІС), а також можливості їх застосування в галузі управління інтелектуальною власністю, приведені 

основи роботи з прикладними системами  інформаційного обслуговання  проектів. 

Вивчення навчальної дисципліни сприяє здобуттю компетентностей (відповідно до стандарту вищої освіти за 

спеціальністю  073 Менеджмент): 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 

 

2.  Мета та цілі (завдання) курсу  

Мета: студентами теоретичних знань та практичних навиків проектування, створення та використання сучасних 

інформаційних технологій та систем для управління проектами з метою застосовування методів та засобів пошуку, збору та 

зберігання науково - технічної та патентної інформації при створенні, охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності. 

Завдання:  

- Формування здатності щодо проведення наукових досліджень в галузі інтелектуальної власності з 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; використовувати інформаційні технології до ефективного 

професійного спілкування; застосовувати методи та засоби пошуку, збору та зберігання науково - технічної та 

патентної інформації; 

- Формування здатності до аналізу інформаційних ресурсів сфери інтелектуальної власності, використання 

інформаційних технологій при прогнозуванні найбільш перспективних напрямів розвитку інноваційної діяльності. 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended)– атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти 

 

 

 

 



4.  Результати навчання  

Очікувані результати 

навчання (ПР) 

відповідно до стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

073 Менеджмент 

Складові результатів навчання 

ПР8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та 

інформаційні системи 

для вирішення задач 

управління організацією 

ПР 8.1. знати сучасні інформаційно-пошукові системи, що використовуються для патеного 

пошуку;  

ПР 8.2. вміти користуватися інструментальними засобами управління базами даних і знань;  

ПР 8.3. здатність застосовувати сучасні інформаційно-пошукові системи для аналізу 

світової патентної ситуації. 

ПР 8.4. здатність володіти засобами комп'ютерної графіки і графічного діалогу в 

інформаційних системах;  

ПР8.5. вміти застосовувати експертні системи; моделі і методи формалізації і 

представлення знань в інформаційних системах; 

ПР13. Вміти планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення організації 

(підрозділу). 

ПР 13.1. вміти відбирати науково-технічну інформацію відповідно до регламенту пошуку; 

ПР 13.2.здатність проводити систематизацію, аналіз та оформлення результатів 

інформаційних  досліджень; 

ПР 13.3. знати як розробляти тематичну базу даних відібраної науково-технічної 

інформації; 

ПР 13.4. вміти проводити прогнозування найбільш перспективних напрямів розвитку 

інноваційної діяльності з використанням інформаційних технологій; 

ПР13.5. Здатність оформляти звіти про проведення інформаційних досліджень відповідно 

до національних стандартів. 

 

 

 



5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 16 Опитування, вхідний контроль 

Практичні заняття 14 Опитування, вирішення задач побудови структур інформаційних систем; 

розробки пошукових індексів, застосування пошукових систем що до 

заданих об’єктів,експертне оцінювання розроблених у процесі виконання 

практичних робіт навчальних проектів, виконання письмових 

контрольних робіт та виступів з доповідями. 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 60 Виконання завдань в системі дистанційної освіти, підготовка до 

лекційних та практичних  занять. 

Всього 90 (3 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний 

рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна/ 

вибіркова 

2020/2021 1 2 (весна) 073 Менеджмент 

освітня програма 

Управління інтелектуальною власністю 

нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити  - Студент повинен знати основні правила збору інформації про об’єкт дослідження, методі дослідження, що 

використовуються в наукових дисциплінах, що були засвоєні ним на бакалаврському рівні. Уміти вільно використовувати 

комп’ютерну техніку та ресурси мережі Інтернет. Уміти логічно мислити та письмово формулювати свої думки.  

Перелік попередньо прослуханих навчальних дисциплін (курсів): Вища математика, Інфоматика та інформаційні системи, 

Економіка підприємства. 

 



8. Постреквізити – Результати навчання (набуті компетентності) будуть використані студентом під час підготовки 

магістерської роботи та є важливим в разі його подальшого навчання в аспірантурі. Ці результати також, можуть бути 

використані при виконанні науково-дослідних робіт, написання тез на конференцію, наукових статей, створенні особистих 

акантів у наукових мережах тощо. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – Кафедральний мультімедийний комплекс, комп’ютер,  

гаджети, стандартний пакет Microsoft Office, прикладне програмне забезпечення в залежності від напряму наукової роботи 

студента. 

10. Політики курсу - навчальна дисципліна викладається згідно з вимогами до академічної доброчесності відображеними в 

Положенні про внутрішнє забезпечення якості освіти в УІПА 

(http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%

D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf). Для студента є обов’язковим 

виконання всіх передбачених навчальною дисципліною практичних робіт з наступним їх захистом. Крім цього, якщо по 

закінченні семестру студент набрав менше 40 балів і не виконав курсову роботу, він не допускається до екзамену. На 

екзамені студент може отримати  27 балів.   

Додаткові бали студент може отримати за: 

- написання реферату -5 балів; 

- участь в студентських конференціях -10 балів; 

- публікація тез доповідей – 10 балів. 

 

http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/%202670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf


11. Календарно-тематичний план (схема)навчальної дисципліни 

Навчальні заняття вказуються в структурно-логічній послідовності, тобто так, як викладач бажає бачити послідовність у 

розкладі занять. 

Форму таблиці можна ускладнювати (додавати стовпчики – матеріали, література і т.д. і т.п.).  

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль № 1. Структура сфери інформаційного обслуговання проектів 

1 

Лекція 1 Класифікація та аналіз інформаційних потреб суб’єкта господарської діяльності. 

Структура сфери інформаційного обслуговання проектів.  

2 

Практичне 

заняття 1 

Класифікація та аналіз інформаційних потреб суб’єкта господарської діяльності 2 

2 

Лекція 2 Класифікація інформаційних технологій. 2 

Практичне 

заняття 2 

Структура сфери інформаційного обслуговання 2 

3 

Лекція 3 Моделі і структури інформаційних мереж, методи оцінки ефективності інформаційних 

мереж. 

2 

Практичне 

заняття 3 

Аналіз структури інформаційної мережі. Оцінка ефективності мережі.  

4 
Лекція 4 Технології інформаційного обслуговання. Дані та знання в інформаційному 

середовищі. Інформаційні технології та бази даних 

2 

5 

Лекція 5 Вторинні документи в сфері інформаційного обслуговання як засіб управління 

проектами 

2 

Практичне 

заняття 4 

Розробка та аналіз вторинних документів в сфері інформаційного обслуговання 

проектів 

2 

Всього за змістовий модуль 1 – 18 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 8 год.) 

Змістовий модуль № 2. Патентна інформація і документація 

6 

Лекція 6 Інформаційні ресурси науково-технічної інформації та довідково-інформаційні фонди у 

сфері інтелектуальної власності 

2 

Практичне 

заняття 5 

Робота  інформаційними ресурсами науково-технічної інформації та довідково-

інформаційними фондами 

2 



7 

Лекція 7 Інформаційно-пошукові системи та патентний пошук 2 

Практичне 

заняття 6 

Застосування інформаційно-пошукових систем для проведення патентного пошуку 2 

8 

Лекція 8 Методи та засоби пошуку, збору та зберігання науково-технічної інформації 2 

Практичне 

заняття 7 
Розробка регламенту пошуку, збору та зберігання науково-технічної інформації  

2 

Всього за змістовий модуль 2 – 12 год. (лекцій – 6 год., ПЗ – 6 год.) 

Всього з навчальної дисципліни  – 30 год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 14 год.) 
 

Самостійна робота: 

№ 

з/п 
Завдання на самостійну роботу Кількість годин 

Змістовий модуль № 1. Патентна і інформаційна система інтелектуальної власності в Україні. 

1 Опрацювання конспекту лекції 5 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 5 

3 Підготовка до практичних занять 10 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі 20 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 1 40 

Модуль № 2. Формування інформаційної основи  діяльності фахівця. Теорія прийняття рішень. Методи 

розв’язання творчих задач 

1 Опрацювання конспекту лекції 2 

2 Опрацювання підручників, навчальних посібників 3 

3 Підготовка до практичних занять  5 

4 Самостійна робота в дистанційному режимі  10 

Всього самостійна робота за змістовий модуль 2 20 

Всього самостійна робота з дисципліни 60 

 



Всього за всіма видами робіт: 

Роботи за змістовними модулями К-ть 

годин 

Всього за змістовий модуль 1: лекцій – 10 год., ПЗ –8 год., СР – 40 год. 58 

Всього за змістовий модуль 2: лекцій – 6 год., ПЗ –6 год., СР – 20 год. 32 

Всього з навчальної дисципліни: лекцій – 16 год., ПЗ – 14 год.,  СР – 60 год. 90 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання:Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/іспит - 73/27 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Виконання завдань в дистанційної форми навчання 0-25 

2. Робота на лекціях  0-16 

3. Контрольна робота №1 0-12 

4. Контрольна робота №2 0-10 

5. Підготовка доповіді 0-10 

6 Екзамен 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

90 – 100 А відмінно   

82–89 В добре  



74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1) Виконання усіх завдань дистанційної форми навчання; 

2) Робота здобувача впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 40 балів. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних / 

розрахункових завдань, використовуючи при цьому 

нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі розрахункові / тестові завдання. 

Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого за 

допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-

наслідкові зв’язки, формувати висновки і узагальнення, 



вільно оперувати фактами та відомостями. 

82-89 В 

добре 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому нормативну та обов’язкову 

літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість розрахункових/тестових 

завдань. Студент здатен виділяти суттєві ознаки вивченого 

за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти 

причинно-наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі 

несуттєві помилки, формувати висновки і узагальнення, 

вільно оперувати фактами та відомостями 

74-81 С 

64-73 D 

задовільно 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових 

розрахунків, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину розрахункових / тестових завдань. Студент має 

ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; 

під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і 

формулювання висновків. 
60-63 Е  



35-59 

 
FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових розрахунків, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив окремі 

розрахункові/тестові завдання. Безсистемне відділення 

випадкових ознак вивченого; невміння робити найпростіші 

операції аналізу і синтезу; робити узагальнення, висновки. 
0-34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Кількість балів, які отримують студенти на екзамені 

Форма проведення екзамену – тест; 

кількість тестів в білеті – 27; 

кількість балів за вірну відповідь за 1 тест – 1 бал. 

 

  



13. Питання до екзамену 

1. Вкажіть визначення інформації згідно закону України «о інформації» 

2. Вкажіть основні принципи інформаційних відносин 

3. Чи є інформація продуктом взаємодії даних 

4. Чи є інформація продуктом взаємодії методів дослідження 

5. Правова інформація 

6. Податкова інформація 

7. Інформація про товар (роботу, послугу) 

8. Інформація довідково-енциклопедичного характеру 

9. Статистична інформація 

10. Інтеграційна функція інформації 

11. Інструментальна функція інформації 

12. Комунікативна функція інформації 

13. Пізнавальна функція інформації 

14. Визначення інформаційних технологій  

15. У чому полягає властивість Завершеності інформаційних технологій 

16. У чому полягає властивість Достовірності інформаційних технологій 

17. У чому полягає властивість Надійності інформаційних технологій 

18. Чи є люди складовою частиною ІС 

19. Сутність Інформаційних технологій 

20. Обличчя або колектив, на користь якого працює інформаційна система. 

21. Обов’язки системного програміста  

22. Обов’язки прикладний програміста  

23. Обов’язки адміністратора мережі 

24. До якого рівня уявлень про інформацію відноситься відображення знань про всю наочну область інформаційної системи 

25. Структура інформаційно-логічної моделі 



26. Що враховує даталогична модель: 

27. Призначення класифікатора ІС 

28. Умови переходу на нове інформаційні технології 

29. Переваги інформаційних систем 

30. Оцінка ефективності інформаційної системи 

31. Властивості інформацінних систем 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Патентознавство і авторське право: навч. посібник для студ. денної та заоч. форми навч. всіх спец. / М. І. Лазарєв, В. 

М. Тіманюк, Н. П. Рубан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: ФОП 

Мезіна, 2017. - 228 с 

2. Морзе Н. В. Інформаційні системи: навч. посібник для учнів, студ. проф. навч. закл. зі спец. "Комерційна діяльність"/ 

Н. В. Морзе, О. З. Піх. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. - 384 с 

3. Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие/ А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов; Ин-т гос. 

управления, права и инновационных технологий. - М.: Дашков и К, 2011. - 296 с 

4. Методи та засоби Інтернет-технологій: навч. посібник для вищих навч. закладів за напрямом "Комп'ютерні науки"/ В. 

В. Самсонов, А. Л. Єрохін. - Харків: Компанiя СМIТ, 2008. - 264 с.. 

5. Ярмуш О. В. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч. посібник для екон. спец. вищих навч. закладів І-ІІ рівнів 

акредитації/ О. В. Ярмуш, М. М. Редько. - Київ: Вища освiта, 2006. - 360 с 

6. Інформаційні системи в менеджменті: навч. посібник для вищих навч. закладів/ С. В. Глівенко [та інші]. - Суми: 

Унiверситетська книга, 2005. - 408 с..  

Додаткова (допоміжна) література 

1. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посібник для вищих навч. закладів/ В. П. Маслов. - Київ: Слово, 

2016. - 264 с.. - Бібліогр.: с. 257-261  



2. Саак А. Э., Пахомов Е. В., Тюшняков В. Н. Информационные технологии управления: Учебник для вузов. 2-е изд. – 

М.: Академический проект, 2014. - 560 с. 

3. Давыдова Т.Ю., Шелобаев С.И., Арсеньев Ю.Н. Информационные системы и технологии. Экономика. Управление. 

Бизнес: учебное пособие. Юнити - Дана, Москва, 2012г. – 215 с. 

4. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике: учебное пособие Юнити -Дана, Москва, 2012 г. 

5. Бурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В., Терехов А.В., Чернышов В.Н. Информационные системы: Учебное пособие. – 

М.: Изд-во МГТУ, 2009. - 128 с. 

6. Сатунина А.Е., Сысоева Л.А. Управление проектом корпоративной информационной системы предприятия: учебное 

пособие / А. Е. Саутина, Л. А. Сысоева. – М: Финансы и статистика; 2009 г. 

7. Мостовой Е.Л. Автоматизация управления эффективностью бизнеса на основе системы сбалансированных 

показателей. УМК. – М.: 2007. – 234 с. 

8. Алиев В.С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное пособие. –М,: ФОРУМ–

ИНФРА-М, 2007. 320с.  

9. Радченко М.Г. «1С:Предприятие» 8.1. Практическое пособие для разработчика. Примеры и типовые приемы. –М. 

ООО «1С-Паблишинг», СПб: Питер. 2007. -210 с. 

10. Операційні системи: підручник для вищих навч. закл. за напрямами "Комп'ютерні науки", "Комп'ютеризовані 

системи, автоматика і управління", "Комп'ютерна інженерія", "Прикладна математика"/ В. А. Шеховцов; за заг. ред. акад. 

НАН України М. З. Згуровського. - Київ: Вид. гр. BHV, 2005. - 576 с.: 

11. Добриніна Г.П. Патентна інформація та документація. Патентні дослідження. : Конспект лекцій. – К. Ін-т інтел. 

Власн. І права, 2005. – 123 с. 

Методична література 

 

1. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: навч.-метод. комплекс для студ. ОС «магістр» денної та 

заоч. форм навч. спец. 073 Менеджмент освітньої програми «Управління соціальним закладом»/ В. П. Рубашка; Укр. інж.-

пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 2019. - 66 с.. 

2.  Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: метод. вказ. до проведення практ. занять для студ. 

денної форми навч. ОС «бакалавр» спец. 073 Менеджмент спеціалізація "Управління інтелектуальної власністю"/ Укр. інж.-

пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності; упоряд. В. П. Рубашка. - Харків: УІПА, 2018. - 38 с. 

 



3. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форм 

навч. спец. 7(8).030601 Менеджмент організацій і адміністрування/ К. Є. Бабенко; Укр. інж.-пед. акад., Каф. менеджменту. - 

Харків: УІПА, 2015. - 100 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Дистанційний курс навчання з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні проектами»  

http.do.uipa.edu.ua. 

2. Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності: http://sips.gov.ua/.  

3. Офіційний веб-сайт Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України: http://www.ndiiv.org.ua/  

4. Офіційний веб-портал Всесвітньої організації інтелектуальної власності: http://www.wipo.int 

5. Офіційний веб-сайт Євразійської патентної організації: http://www.eapo.org/rus/ea/index.html  

6. Офіційний веб-сайт Європейської патентної організації: http://www.epo.org/ 

7. Офіційний веб-сайт Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»: http://www.uipv.org/ 

8. Офіційний веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації 

http://www.uintei.kiev.ua/main.php 

 
 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

Завідувач кафедри _____________  В.Е. Лунячек 
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