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РЕФЕРАТ

У магістерські роботі проведено аналіз інформаційної діяльності в
державних установах, досліджено історію її створення, охарактеризовано
основні завдання та функції органів державної влади у сфері інформаційної
діяльності, принципи роботи прес-служб, як структурного підрозділу
державної установи. Досліджено нормативно-правову базу забезпечення
інформаційної діяльності в державних установах, розглянуто інформаційний
ринок та визначено роль державних установ у ньому. Визначений спектр
інформаційних продуктів та послуг, які можуть надаватись державними
установами, а також механізми її взаємодії із громадянами. За підсумками
проведеного аналізу запропоновано пропозиції щодо вдосконалення
інформаційної діяльності в органах держаної влади.

Ключові слова: інформація, інформаційна діяльність, інформаційно-
аналітична діяльність, інформаційний продукт, інформаційна послуга,
державна установа.

In the master's work the analysis of information activity in state institutions
was conducted, the history of its creation was studied, the main tasks and functions
of the state authorities in the field of information activity, the principles of work of
the press services as a structural unit of the state institution were characterized. The
regulatory and legal basis for providing informational activities in state institutions
is investigated, the information market is considered and the role of state
institutions in it is determined. The range of information products and services that
may be provided by public institutions, as well as mechanisms of its interaction
with citizens, are defined. Based on the results of the analysis, suggestions are
made to improve information activity in state authorities.

Key words: information, information and analytical activities, information
market, information service, public institution.


