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Методична розробка містить пояснювальну записку, навчальнотематичний план, зміст самостійної роботи з дисципліни «Інформаційнааналітична діяльність»: питання для самоаналізу та самоперевірки,
завдання для робіт, а також список літератури.

ЗМІСТ
1. Пояснювальна записка.
2. Тематичний план з тем, які винесені на самостійне вивчення.
3. Зміст самостійної роботи .
4. Список рекомендованої літератури.

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА
Загальносвітова тенденція збільшення кількості інформації в суспільстві
і, як наслідок, зростання інформаційних запитів користувачів бібліотек
потребують реалізації проектів щодо поліпшення повноти та якості
інформацій-но-аналітичної діяльності бібліотек.
Бібліотеки сьогодні значно розширили сфери своєї діяльності.
Проводиться науково-організаційна та науково-просвітницька діяльність, яка
пов'язана з проведенням конференцій, семінарів, суспільних акцій та інших
заходів. Останніми роками надзвичайно актуалізувалася діяльність
інформаційно-аналітичних структур на базі бібліотек.
Становлення інформаційної аналітики, як особливої діяльности
бібліотечних структур, проходило в найкоротші строки, в умовах
максимальної інтенсифікації всіх процесів і загострення багатьох проблем в
українському суспільстві.
Сучасні бібліотеки співпрацюють і надають інформаційно- аналітичну
підтримку державним, науковим, освітнім і культурним установам, суспільним
організаціям.
Цінність бібліотек як структур, які надають інформаційно-аналітичну
продукцію, зумовлена їх величезним інформаційним потенціалом.
Інформаційно-аналітична діяльність - це особливий напрям інформаційної
діяльності, пов'язаний з виявленням, опрацюванням, збереженням та
поширенням інформації переважно у сфері управлінської, політичної та
економічної діяльності. Проте для управлінської сфери, політики та економіки
важливим є не стільки своєчасне ознайомлення з первинною інформацією,
скільки випереджувальне виявлення проблемних ситуацій і прогноз розвитку
подій. Необхідність в отриманні такої інформації зумовлена переходом
владних структур до прогностичних форм діяльності з використанням
багатоваріантних моделей розвитку подій, що потребує не просто констатації
фактів для доведення тієї чи іншої тези, а системного підходу до розв'язання
проблеми в цілому на основі поєднання інтелектуальних здібностей людини з
функціональними можливостями сучасних автоматизованих інформаційних
систем .
Мета викладання дисципліни – формування у студентів знань про
закономірності функціонування інформації в процесі управління, засвоєння
механізмів впливу змістовних характеристик інформації на процедуру
прийняття управлінських рішень, а також набуття відповідних практичних
навичок роботи з різними джерелами даних.
Предметом вивчення цієї дисципліни є технологія та організація
інформаційно-аналітичної діяльності як атрибуту процесу управління, як
обов‘язкової умови ефективного менеджменту.
Завдання вивчення дисципліни:
 знайомлення з поняттям інформації, інформаційно-аналітичної
діяльності:
 з‘ясування місця і ролі інформаційно-аналітичної діяльності в науковій і
практичній діяльності;

 допомога в опануванні специфіки методології, структури та видової
розгалуженості інформаційно-аналітичних процесів;
 ознайомлення з базовими інформаційно-аналітичними технологіями.
Студенти повинні знати:
 технологічний зміст діяльності інформаційних установ;
 основні вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення установ;
 теоретичні основи інформаційних процесів в установах;
 специфіку спілкування в процесі інформаційної діяльності;
 методи і технічні засоби діяльності інформаційних установ;
 еволюцію організації та управління діяльністю інформаційних установ;
 правове та договірно-правове регулювання діяльності в інформаційних
установах;
 структуру установи, що надає інформаційні послуги;
 специфіку інформаційної продукції та її ринки.
Студенти повинні оволодіти такими вміннями як:
 професійно оцінювати ідеї, пропозиції, рекомендації для прийняття
управлінських рішень в галузі інформаційної діяльності;
 скеровувати інформаційний процес колективних заходів;
 підвищувати рівень достовірності інформації, забезпечувати її
зберігання;
 формувати, удосконалювати інформаційні потоки, стискати інформацію
в інформаційних потоках;
 застосовувати методи і технічні засоби інформаційної діяльності в
установах;
 удосконалювати роботу інформаційних та інформаційно-аналітичних
служб, підрозділів, секторів;
 здійснювати економічний аналіз та оцінку ефективності діяльності
інформаційних та інформаційно-аналітичних установ.
Навчальний час, відведений для СРС, регламентується нормативними
документами МОНУ, навчальним (робочим навчальним) планом і знаходиться
в межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для
вивчення конкретної навчальної дисципліни.
Метою СРС є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі
навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті і
поглибленні знань як риси характеру, що сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці.
Основними завданнями СРС є послідовне вироблення навичок
ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної)
діяльності на рівні європейських і світових стандартів.
Самостійна робота студента повинна бути виконаною особисто
студентом, розкрити та проаналізовані актуальні проблеми з певної теми або її
окремих аспектів; продемонстрована достатня компетентність автора у
розкритті питань, що досліджуються; містити певні елементи новизни (при
виконанні науково- дослідної роботи). Письмова СРС оформляється

відповідно до вимог документів, що стосуються виконання та оформлення
наукових, навчально-методичних та інших робіт
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3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Розділ1. Сутність, складові, методологія, принципи інформаційноаналітичної діяльності
СРС1.1 Вступ до курсу.
Вивчити мету, завдання, значення курсу ―Інформаційно- аналітична
діяльність ‖ у процесі навчання студентів за спеціальністю ―Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографознавство", структуру та зміст навчальної
дисципліни, міждисциплінарні зв‘язки курсу.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Що є об‘єктом та предметом вивчення ―Інформаційно-аналітична
діяльність‖?
2. Які нормативно-правові документи складають джерельну базу
―Інформаційно- аналітична діяльність ‖?
3. У чому полягає мета, завдання курсу ―Інформаційно- аналітична
діяльність‖?
4. З якими галузями знань, навчальними дисциплінами пов'язане ―
Інформаційно- аналітична діяльність ‖ як навчальна дисципліна ?
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки (денна форма).
2.Опрацювати за предметно-тематичним, алфавітним, систематичним
каталогами бібліотек бібліографічну базу курсу ―Інформаційно- аналітична
діяльність ‖.

130

3. Згідно з діючими бібліографічними вимогами, скласти список літератури
за темою ―Інформаційно- аналітична діяльність ‖
Рекомендована література: 19, 21,26,35,37,42,43,53,58,73
СРС 1.2. Інформаційна діяльність: суть, історичний огляд, перспективи
розвитку
Охарактеризувати інформацію в людській діяльності. Подібність
процесів пізнання та управління. Визначення інформації та її функції.
Структурна (зв‘язана) та оперативна (робоча) інформація. Дані, знання,
інформація. Кількісні та якісні характеристики інформації. Інформаційна та
інформаційно-аналітична діяльність: визначення та основні напрями реалізації.
Інформаційно- аналітична діяльність як атрибут управління. Поняття
інформаційної продукції та інформаційних послуг.
Розвиток матеріального виробництва та зростання потреби в інформації.
Еволюція засобів обробки, передання та накопичення інформації.
Інформаційні технології та інформаційний ―вибух‖. Сучасний етап розвитку
суспільства і вимоги до технології та організації інформаційно-аналітичної
діяльності.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Як визначають інформацію та її функції?
2. Що таке структурна (зв‘язана) та оперативна (робоча) інформація?
3. Які є якісні характеристики інформації як предмету праці?
4. Який взаємозв‘язок між розвитком матеріального виробництва та
зростанням потреб в інформації?
5. Що таке інформаційний шум та інформаційний ―вибух‖?
6. Які вимоги до організації інформаційної діяльності на сучасному етапі
суспільного розвитку?
Завдання для СРС
1.
Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2.
Знайти у різних джерелах та зробити порівняльний аналіз
визначень поняття «інформація». Запропонувати та обґрунтувати власне
визначення.
Рекомендована література: 27,35,37,48,54,56,58,73.
СРС1.3. Комунікаційний процес, моделі обміну інформацією
Опрацювати інформаційні функції(ролі) суб‘єкту управління: приймач і
розповсюджувач інформації, представник організації та генератор ідей.
Інформаційна діяльність як комунікаційний процес. Модель обміну
інформацією, її складові, механізм функціонування. Вклад Клода Шенона у
розвиток інформатики.
Особливості інформації як предмету праці та обробка даних.
Інформаційні символи та інформаційні мови. Інформаційний (текстовий)
символ та символ, що управляє. Процедурні та декларативні знання.
Природна га штучні мови. Семіотичні та інші моделі комунікації (Р. Якобсон,
0. Лотман та ін.).

Інформація та інформаційний шум. Поняття релевантної інформації.
Інформаційні шуми, бар‘єри та фільтри : фізичний, семантичний та
прагматичний. Поетапне перетворення даних в інформацію. Приклади
співвідношення інформаційного шуму та інформації на повідомленнях. І
Процедура фільтрації даних.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Які інформаційні функції (ролі) суб‘єкту управління. Проілюструвати на
конкретних прикладах?
2. Яка модель обміну інформацією, за Шеноном?
3. Яка модель обміну інформацією, за Якобсоном?
4. Які моделі обміну інформацією, за Лотманом?
5. Що таке інформаційні шуми, бар‘єри та фільтри? Поетапне
перетворення даних в інформацію?
Завдання для СРС:
1.
Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2.
Здійснити декодування тексту на соціально-політичну та економічну
тематику, виділити в повідомленні спеціальні терміни, інформаційний шум і
контекст повідомлення.
3.
На підставі аналізу конкретних ситуацій у періодичних виданнях
побудувати персоніфіковані моделі обміну інформацією.
Рекомендована література: 37,38,46-48,61-65
СРС1.4. Психологічні основи організації інформаційної діяльності
Опрацювати психологічну складову обміну інформацією. Свідоме та
несвідоме викривлення інформації. Фальсифікація га неповне подання
(приховування) інформації. Роль відправника і отримувача в процесі
викривлення інформації. Психологічні характеристики індивіда та
інформаційна/інформаційно-аналітична діяльність. Основні напрями
розвитку психології особистості: психоаналіз (Фрейд, Юнг), біхевіоризм і
соціально-конгвітивна психологія (Скінер, Бандура ї ї ні ), і гуманістична
психологія (Маслоу).
Соціально-психологічні чинники інформаційної інформаційноаналітичної діяльності. Типи рішень і підходи до їх прийняті Теорія
очікуваної вигоди. Теорія перспективи. Соціально психологічні чинники
викривлення інформації. Настанови, стереотипи, групове мислення та роль
меншості у прийнятті управлінських рішень.
Врахування впливу психологічних чинників на організацію
інформаційно-аналітичної діяльності.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Яка психологічна складова обміну інформацією?
2. Які причини та механізми викривлення інформації?
3. Які основні напрями розвитку психології особистості?
4. Як можна врахувати їх в організації інформаційної діяльності?

5. Які є типи рішень та підходи до їх прийняття? Проілюструвати на
конкретних прикладах.
6. Які особливості теорії очікуваної вигоди і теорії перспективи?
7. Які соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності?
8. Як впливають настанови і стереотипи на процес прийняття рішень?
Завдання для СРС:
1. Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Виявити зразки стереотипів, що функціонують в економічній, соціальнополітичній та культурно- просвітницькій сферах життя суспільства.
3. Проаналізувати рекламу з погляду викривлення (неповного подання)
інформації.
Рекомендована література: 35, 36,48,57
РОЗДІЛ ІІ. СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
СРС 2.1. Суб‘єкти інформаційної діяльності та їх потреби в інформації .
Вивчити класифікацію інформації. Види інформації відповідно до
Закону України ―Про інформацію‖. Комерційна та некомерційна інформація.
Класифікація інформації залежно від режиму доступу до неї.
Форми організації інформаційної діяльності в суспільстві: галузь
інформації, інформаційна сфера, інформаційний простір, інформаційний
ринок.
Суб‘єкти інформаційної діяльності та їх законодавче визначення.
Характеристика суб‘єктів залежно від місця інформаційної діяльності в
процесі їх функціонування. Інформація як основний та супутній продукт
діяльності.
Визначення інформаційних потреб. Поняття пасивної інформаційної
потреби та механізм її трансформації. Інформаційний цикл: потреби,
бажання, запити, використання інформації. Взаємозв‘язок складових
інформаційного циклу.
Життєдіяльність суб‘єктів як основа формування їх потреб в інформації.
Визначення потреб суб‘єктів в інформації шляхом аналізу поточних і
перспективних завдань, що стоять перед ними. Особливості суб‘єктів
інформаційної діяльності та специфіка їх інформаційних потреб. Потреби в
інформації органів державної та місцевої влади, комерційних та
некомерційних організацій, громадян. Основні показники інформаційних
потреб органів державної і місцевої влади, комерційних та некомерційних
організацій, громадян. Внутрішні та зовнішні аспекти диференціації
інформаційних потреб в організаціях.
Суспільний поділ праці і механізми задоволення потреб суб‘єктів в
інформації. Профіль діяльності підприємств, організацій і громадян як основа

формування їх інформаційних потреб та суспільного поділу праці в
інформаційній сфері. Інформаційні потреби суб‘єктів управління як об‘єкт
аналізу та оцінки.
Система оцінки інформаційних потреб. Тематика дослідження (аналізу)
як висхідна ознака інформаційної потреби. Ключові характеристики теми
дослідження (аналізу). Головні інформаційні функції та механізми їх
реалізації. Взаємозв‘язок між потребами в інформації і джерелами її
отримання.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.
Як класифікують інформацію залежно від основних напрямків.
2.
Які є види інформації відповідно до Закону України ―Про
інформацію‖?
3.
Які є форми організації інформаційної діяльності в суспільстві?
4.
В чому полягає сутність понять „інформаційна потреба‖ та
„інформаційний цикл ‖?
5.
На чому ґрунтується механізм визначення потреб суб‘єктів
управління в інформації?
6.
Які особливості інформаційних потреб органів державної та
місцевої влади, комерційних та некомерційних структур, громадян?
7.
Які є системи оцінювання інформаційних потреб?
Завдання для СРС:
1. Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями
для самоперевірки.
2. Проаналізувати особливості реалізації інформаційного циклу при
вирішенні стандартних та нестандартних завдань.
3. На конкретних прикладах (з використанням ділових видань) визначити
внутрішні та зовнішні інформаційні погреби комерційних організацій та
шляхи їх задоволення.
4. Використовуючи відкриті джерела інформації, проаналізувати чинники,
що визначають механізм задоволення інформаційних потреб органів
державної влад.
Рекомендована література: 23,30,31-33,35, 36, 45,59,
СРС 2.2 . Джерела інформації та інформаційні посередники
Опрацювати поняття про носії інформації та джерела інформації.
Джерела інформації в системі суб‘єктно-об‘єктних відносин інформаційної
діяльності. Документи в інформаційних відносинах.
Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та
механізмами функціонування. Характеристика джерел інформації за мірою їх
корисності, оперативності, точності, повноти тощо.
Інформаційні посередники: функціональні характеристики і типізація.
Роль бібліотек в сучасній соціально- комунікативній системі: зарубіжний та
вітчизняний досвід.
Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських
рішень. Джерела статистичної інформації та їх роль для підготовки

управлінських рішень в органах державної та місцевої влади, комерційних
структурах тощо.
Аудіо - візуальні засоби масової інформації, мережа Інтернет та інші
джерела електронної інформації та їх роль в інформаційно-аналітичному
процесі.
Реклама, виставки, конференції як джерела інформації для підготовки
управлінських рішень. Паблик рілейшнз як джерело інформаціїта
дезінформації, „чорний‖ паблик рілейшнз.
Специфіка консультативних послуги як джерел аналітичної інформації.
Усні та інші джерела інформації, можливості їх використання для цілей
аналітичної роботи.
Особливості, переваги й недоліки різних джерел інформації як основа
формування інформаційної бази для підготовки та прийняття управлінських
рішень.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Яка роль джерел інформації в системі суб‘єктно-об‘єктних відносин
інформаційної діяльності?
2. Яка класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та
механізмам їх функціонування?
3. Які особливості друкованих видань як джерел інформації?
4. її чому полягає специфіка друкованих періодичних видань як джерела
повідомлень для інформаційно-аналітичної діяльності?
5. Які переваги й недоліки джерел державної та відомчої статистики в
інформаційно-аналітичній роботі.
6. Які характеристики аудіовізуальних ЗМІ та Інтернет як джерел
управлінської інформації?
7. В чому полягає особливості реклами, виставок та конференцій як джерел
інформації для прийняття управлінських рішень?
8. Чи є консультативні послуги джерелом інформації?
9. В чому полягає специфіка компромату як джерела інформації?
Завдання для СРС:
1. Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями
для самоперевірки.
2. Визначити переваги та недоліки різних джерел інформації.
3. Виявити можливості та доцільність використання періодичних видань,
реклами та виставок як джерел інформації для комерційної діяльності;
громадсько-політичної діяльності.
4.Розкрити
можливості
бібліотечних
фондів
для
задоволення
інформаційних потреб комерційних та некомерційних структур, органів
державної та місцевої влади і управління.
5. Охарактеризувати механізм впливу чуток на поведінку суб‘єктів у сфері
економічної та соціально-політичної діяльності.
Рекомендована література: 20,22,25,45,50-52,66-71

СРС 2.3. Правові основи регулювання інформаційної діяльності
Вивчити основи законодавства України в інформаційній сфері. Закони
України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності.
Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної сфери.
Закони України „Про інформацію‖, «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 р.» „Про науковоінформаційну діяльність‖, „Про електронний документ та електронний
документообіг‖ та ін.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Які основні закони та інші нормативно-правові акти регулюють
здійснення інформаційної діяльності?
2. Які основні принципи покладено у систему суспільних
інформаційних відносин?
3. Що регулює Закон України «Про Національну систему
конфіденційного зв‘язку»?
4. Охарактеризуйте діяльність інформаційних агентств.
5. Що встановлює Закон України «Про захист суспільної моралі»?
6. На яких принципах базується державна політика у видавничій,
бібліотечній та музейної справах?
7. Перелічити основні засади управління у сфері радіочастотного
ресурсу України.
8. Назвіть основні принципи рекламної діяльності.
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2.Дати визначення термінів «інформаційне суспільство» та
«інформаційні відносини», пояснити їх соціальну функцію.
3.Скласти перелік основних законів, які регулюють різні аспекти
інформаційної діяльності.
Рекомендована література: 1-18,20,23,27-29,34,39-41,44, 46, 47, 50-52, 55,
60.
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