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Методична розробка містить пояснювальну записку, навчальнотематичний план, зміст самостійної роботи з дисципліни «Інформаційноаналітична 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 ЗАПИСКА
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
Розділ ІІІ. ІЄРАРХІЧНІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
СРС 3.1. Інформаційно-аналітична діяльність: практичні аспекти
реалізації у сфері управління
Опрацювати зміст інформаційно-аналітичної діяльності: загальні поняття
та визначення. Складові ІАД. Два рівні інформаційно-аналітичної роботи.
Основні принципи аналітичної роботи. Роль і місце ІАД в управлінні.
Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері управління.
Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція. Місце
регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної
діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних адміністрацій).
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Охарактеризуйте зміст інформаційно-аналітичної діяльності.
2. Яка роль і місце ІАД в управлінні?

3. Перелічити складові ІАД
4. Назвіть основні принципи аналітичної роботи.
5. Розкрійте місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в
системі інформаційної діяльності органів управління (на прикладі місцевих
державних адміністрацій).
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки (денна форма).
2. Згідно з діючими бібліографічними вимогами, скласти список літератури
за темою ― Місце регіональної інформаційно-аналітичної служби в системі
інформаційної діяльності органів управління ‖
Рекомендована література: 19, 21,26,35,37,42,43,53,58,73
СРС 3.2. Інформаційно-аналітична діяльність в системі науковотехнічної інформації: методичні та організаційні засади
Охарактеризувати інформаційно-аналітична діяльність в системі
науково-технічної інформації: методичні та організаційні засади. Галузева
система науково-технічної інформації: загальна характеристика. Напрями НІД
у регіональних центрах НТІ (ЦНТЕІ).Роль організацій системи НТІ у розвитку
інформаційно-аналітичного забезпечення інноваційних процесів
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.Охарактеризуйте інформаційно-аналітична діяльність в системі
науково-технічної інформації.
2.Яка роль організацій системи НТІ у розвитку інформаційноаналітичного забезпечення інноваційних процесів?
3.Переліти напрями НІД у регіональних центрах НТІ (ЦНТЕІ)?
4.Дайте характеристику галузевій системі науково-технічної інформації.
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Законспектувати статті Євтушенко, В. М. Зарубіжний досвід
визначення приорітетів науково-технічного розвитку / В. M Євтушенко // НТІ 2004. - № 2. - С. 35-58., Кобєлев, О.М. Становлення інформаційно-аналітичної
діяльності в сфері НТІ / О.М. Кобєлев // Вісник Харківської державної академії
культури: зб. наук. пр. Вип. 24. - X.: ХДАК, 2009. - С. 89-97. Обвінцева, Г.І.
Розробка інформаційної моделі моніторингу науково-технологічної та
інноваційної діяльності в Україні з використанням систем електронних
інформаційних ресурсів / Г. І. Обвінцева // НТІ. - 2003. - № 4. - С. 21-24.
Рекомендована література: 27,28,49,50.
СРС 3.3. Практика організації інформаційно-аналітичної діяльності
планування ІАД в організації

Вивчити ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності. Специфіка
організації інформаційних послуг як сфери управління. Кадрове та
матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності
організації. Правове забезпечення інформаційної діяльності суб‘єктів у сфері
управління. Організація процесу інформаційно-аналітичного забезпечення
потреб споживачів.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.
Визначити ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності
2.
Яка специфіка організації інформаційних послуг як сфери
управління.?
3.
В чому полягає кадрове та матеріально-технічне забезпечення
інформаційно-аналітичної діяльності організації?
4.
Охарактенизуйте організацію процесу інформаційно-аналітичного
забезпечення потреб споживачів.
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Підготувати повідомлення на тему «Чинники, що впливають на
інформаційно-аналітичну діяльність органу влади в сучасних умовах»
Рекомендована література: 27,28,49,50.
СРС 3.4. Розвиток засобів інтелектуалізації інформаційної діяльності
та організаційні аспекти управління інформаційними ресурсами
Проаналізувати поняття штучного інтелекту. Нейронні мережі. Дерево
рішень ("дерево цілей").Виведення за аналогією. Інформаційно-аналітичні
системи. Експертні системи. Системи підтримки прийняття рішень (СППР).
Системи кодування інформації Штрихові коди. Інформатизація економіки.
Економічна інформація, її класифікація.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Дайте визначення штучний інтелект.
2. Які напрями розвитку штучного інтелекту?
3. Охарактеризуйте експертні системи.
4. Які переваги, одержувані підприємством після впровадження
корпоративної інформаційно-аналітичної системи?
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Підготувати повідомлення на тему: «Розвиток засобів
інтелектуалізації інформаційної діяльності та організаційні аспекти управління
інформаційними ресурсами»
Рекомендована література: 27,28,49,50.

Розділ ІV. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА
ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ
СРС 4.1. Інформаційні технології формування іміджу держави та
інформаційна культура
Проаналізувати перспективи формування позитивного іміджу України в
міжнародному інформаційному середовищі. Поняття інформаційної культури.
Поліфункціональність інформаційної культури, її функції. Компоненти
інформаційної культури. Інформаційна культура в управлінській діяльності
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Дайте визначення терміну інформаційна культура.
2. Охарактеризуйте компоненти інформаційної культури.
3. Які пред‘являють вимоги до іміджу країни?
4. Перелічите інформаційні складові іміджу держави
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. Законспектувати тему «Діяльність прес- служб» Варенко, В.М.
Інформаційно-аналітична діяльність / В.М. Варенко.-К.: Університет
«Україна», 2013.-С.375-376.
Рекомендована література: 27,28,49,50.
СРС 4.2. Світовий досвід організації інформаційної діяльності у сфері
управління
Проаналізувати особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в
розвинених країнах. Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку
в розвинених країнах. Інформаційно-психологічні операції та війни.
Міжнародні відносини в інформаційній сфері
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.Які особливості розвитку інформаційної сфери розвинених країн:?
2.Охарактризуйте складові інформаційних війн
3. В чому сутність Інформаційно-психологічні операції та війни:
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2. На підставі аналізу літературних джерел і повідомлень у мережі
Інтернет дайте характеристику: структурних зрушень в інформаційній сфері
розвинених країн; стану та тенденцій розвитку рин ку інформаційних послуг у
розвинених країнах.
3. Охарактеризуйте сучасний стан міжнародних відносин в інформаційній
сфері.
Рекомендована література: 27,28,49,50.
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