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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Інформаційна діяльність в державних установах» 

– спеціальний навчальний курс, розроблений для студентів старших курсів, які 

навчаються за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і 

вже мають відповідну професійну підготовку.  

Дисципліна передбачає визначення психологічних основ організації 

інформаційної діяльності, суб’єктів інформаційної діяльності та їх потреби в 

інформації, знайомство з суттю, принципами та інструментарієм інформаційно-

аналітичної діяльності державних установ. 

Мета дисципліни: сприяти формуванню у студента цілісного, 

системного уявлення щодо організації інформаційної діяльності в державних 

установах, а також знань про закономірності функціонування інформації у 

процесі управління, розумінні ними механізмів впливу змістовних, якісних 

характеристик інформації на процедуру прийняття управлінських рішень. 

Напрями змісту підготовки документознавців – організаторів діловодства, 

а також питання підвищення кваліфікації практичних працівників служб 

діловодства й архівів, установ повинні відображати всі компоненти формування 

культури діловодства. Професійна культура документознавця має складатися із 

знання ним нормативно-розпорядчих актів, нормативних документів, 

методичних розробок, наукової літератури з організації діловодства, операцій 

технологічних процесів діловодства й архівної справи, комп’ютерної технології 

та засобів автоматизації діловодства, методів аналітико-синтетичного 

опрацювання та пошуку документної інформації, а також умінь і навичок 

керування службою діловодства. 

Навчальна дисципліна «Інформаційна діяльність в державних установах» 

надає сукупність знань, умінь і навичок з планування й організації 

інформаційно-аналітичної діяльності в державних установах.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати:  
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– історію розвитку, структуру та напрями інформаційної діяльності в 

Україні; 

– психологічні складові обміну інформацією; 

– суть, принципи та інструментарій інформаційно-аналітичної діяльності; 

– етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів; 

– правове забезпечення інформаційної діяльності суб’єктів у сфері 

управління; 

– особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в розвинених 

країнах. 

За підсумками вивчення курсу студент повинен  

уміти:  

– класифікувати джерела інформації за морфологічними ознаками та 

механізмами функціонування; 

– організовувати кадрове та матеріально-технічне забезпечення 

інформаційно-аналітичної діяльності організації; 

– давати характеристику інформаційним потребам суб’єктів 

інформаційних відносин і визначати чинники їх задоволення; 

– забезпечувати оціночну діяльність і прогнозування в інформаційно-

аналітичному процесі; 

– характеризувати інформаційно-аналітичну роботу органів 

державної виконавчої влади. 

Конспект лекцій складено відповідно до освітньо-професійної та 

навчальної програм з курсу «Керування документаційними процесами» для 

студентів зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

Запропонований список літератури уможливить більш детальне вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Лекція № 1 

Тема. Вступ до навчальної дисципліни «Інформаційна діяльність в 

державних установах» 

План 

1. Структура, напрями та види інформаційної діяльності. 

2. Атрибути та властивості інформації. 

3. Економічна інформація. 

4. Комунікаційний процес. 

1. Структура, напрями та види інформаційної діяльності 

Інформаційна діяльність –  це сукупність дій, спрямованих на 

задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави 

Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, 

економічний, соціальний, духовний, екологічний, науково-технічний, 

міжнародний тощо. 

Складові ІД: 

наукова (аналітико-синтетична) обробка документів; 

технічна обробка документів; 

комп’ютерна обробка документів. 

Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) – сукупність інформаційних 

процесів (збір, пошук, переробка інформації), необхідних для якісного та 

ефективного процесу управління. 

Інформаційно-аналітична робота є складовою інформаційно-аналітичної 

діяльності. Під час проведення ІАД виділяють два рівні (або напрями) 

інформаційно-аналітичної роботи (ІАР): 

а) нформаційний – пошук, збирання, зберігання, поширення інформації; 

б) аналітичний рівень – узагальнення, класифікація інформації, її аналіз і 

перетворення, розробка висновків, пропозицій, рекомендацій і прогнозів. 
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Інформаційно-аналітична робота по прийняттю рішень може мати 

оперативний, тактичний або стратегічний рівень. 

При ІАР використовуються такі форми роботи: 

 моніторинг – складання інформаційних зведень та оглядів; 

 аналіз ефективності прийняття рішень; 

 дослідження актуальних проблем (інформаційні розробки, оперативні 

дослідження, аналітичні дослідження). 

2. Атрибути та властивості інформації 

Інформація – це відомості про навколишній світ (об’єкти, явища, події, 

процеси тощо), які зменшують міру існуючої невизначеності, неповноти знань, 

відчужені від їх творця і виражені певною мово, які можна відтворювати 

шляхом передачі людьми усним, письмовим або іншим способом (за 

допомогою умовних сигналів, технічних та обчислювальних засобів і т. ін.). 

Види інформації: статистична, масова, державних органів і органів 

місцевого та регіонального самоврядування, інформацію про особу, довідково-

енциклопедичного характеру, соціологічна, науково-технічна. 

Атрибути інформації

Матеріальний 
носій 

інформації

Джерело 
інформації

(Д)

Отримувач 
інформації 

(О)

Канал 
зв’язку 

між Д та О
 

У загальному випадку інформація, що надходить до організації, дозволяє: 

визначати стратегічні, тактичні й оперативні цілі і завдання організації; 

здійснювати контроль за поточним станом організації, її підрозділів і процесів 

у них; ухвалювати обґрунтовані й своєчасні рішення; координувати дії 

підрозділів для досягнення цілей. 

Адекватність інформації, тобто відповідність змісту образу 

відображуваного об’єкта, може виражатися в трьох формах: синтаксичній, 

семантичній та прагматичній. 

Синтаксична адекватність пов’язана із відтворенням формально-

структурних характеристик зображення абстраговано від змістових і споживчих 
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параметрів об’єкту. На синтаксичному рівні враховується тип носія, спосіб 

представлення інформації, швидкість її передачі та обробки, розміри кодів 

представлення інформації, надійність і точність перетворення цих кодів тощо. 

Інформацію, що розглядається тільки на синтаксичному рівні, називають 

даними. 

Семантичну адекватність виражає аспект відповідності образу та 

об’єкту, тобто відношення інформації та її джерела. Проявляється семантична 

інформація за наявності єдності інформації та користувача. Семантичний 

аспект –  це врахування змісту інформації: аналізуються ті відомості, що 

відображає інформація, розглядаються змістовні зв’язки між кодами 

представлення інформації. 

Прагматична адекватність відображає відношення інформації та її 

споживача, відповідність інформації цілі управління, яке на її основі 

реалізується. Прагматичні властивості інформації проявляються тільки за 

наявності єдності інформації (об’єкту), користувача та цілі управління. 

Прагматичний аспект пов’язаний з цінністю, корисністю використання 

інформації для вироблення правильного управлінського рішення. З цієї точки 

зору аналізуються споживчі властивості інформації. 

Якість інформації. Якість інформації можна визначити, як сукупність 

властивостей, що обумовлюють можливість її використання для задоволення, 

визначених у відповідності з її призначенням, потреб. 

В якості показників інформації виступають: репрезентативність, 

змістовність, повнота, доступність, актуальність, своєчасність, стійкість, 

точність (формальна, досяжна, реальна, необхідна), достовірність та цінність. 

3. Економічна інформація 

Економічна інформація (ЕІ) – це сукупність відомостей про соціально-

економічні процеси,  що слугують для управління цими процесами і 

колективами людей у виробничій і невиробничій сферах. 

До характеристик економічної інформації слід віднести: великі обсяги, 

багаторазове повторення циклів її отримання і перетворення у встановлені 
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часові періоди (місяць, квартал, рік і т. ін.), різноманіття джерел і споживачів, 

значна питома вага рутинних процедур під час її опрацювання. 

Економічну інформацію (ЕІ) можна класифікувати за цілою низкою 

ознак, а саме: 

а) за функціями управління: планова, нормативна, облікова, аналітична; 

б) за відношенням до об’єкта управління: вхідна (зовнішня, внутрішня), 

вихідна (зовнішня, внутрішня); 

в) за моментом виникнення: первинна, похідна; 

г) за сталістю змісту: умовно-стала, умовно-змінна; 

д) за характеризованими сутностями: інформація про предмети (деталі, 

вироби, устаткування), інформація про процеси (технологія опрацювання, 

технологія виготовлення); 

е) за елементами структури: реквізит, масив, показник, інформаційний 

потік, інформаційна база. 

ЕІ подібна логічна структура може бути подана таким чином: Символ  

Реквізит  Показник  Масив  Інформаційний потік  Інформаційна база. 

4. Комунікаційний процес 
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Лекція № 2 

Тема. Психологічні основи організації інформаційної діяльності 

План 

1. Психологічна складова обміну інформацією.  

2. Психологічні характеристики індивіда та інформаційна діяльність.  

3. Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності.  

4. Вплив психологічних механізмів на прийняття рішень.  

1. Психологічна складова обміну інформацією 

Викривлення інформації в соціальних системах під впливом 

психологічних чинників можливе на всіх етапах процесу обміну інформацією: 

відправник  кодування канал зв’язку  декодування отримувач. 

Психологічні причини викривлення інформації поділяються на свідомі 

та несвідомі.  

Фальсифікація інформації – це свідоме приховування правдивої та 

подання неправдивої інформації. Фальсифікація нерідко відбувається з 

порушенням закону і набуває форми шахрайства, особливо в бізнесі та 

політиці. («Трастова епопея») 

Свідоме змішування істинної та помилкової інформації відоме як 

напівправда. Особливо сильний ефект може бути досягнутий за умов великого 

обсягу повідомлень, що містять багато інформаційного шуму. У цьому випадку 

інформаційний шум або навіть несуттєва інформація ніби маскує від адресата 

(аудиторії) інформацію суттєву. 
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Приховування (замовчування) інформації дає можливість зберегти в 

цілому свій позитивний імідж, посилаючись на якісь обставини (наприклад, 

забудькуватість) або вдаючи, що інформація не була надана через її несуттєвий 

характер. Без порушень законодавства: комерційна та політичній реклама, на 

різноманітних презентаціях, виставках тощо. З порушеннями: мережевий 

маркетинг зокрема з пропозицією швидко схуднути. 

Причини несвідомого викривлення інформації: недостатній 

професіоналізм, некомпетентність суб’єктів інформаційної діяльності; характер 

ситуації: стандартний чи нестандартний; неправильне розуміння 

інформаційних потреб та (чи) некоректне формулювання запитів 

суб’єктів; використання джерел інформації, що мають занадто загальний 

характер для вирішення поставленого завдання, або джерел інформації, що не 

повною мірою відповідають потребам користувачів. 

 

Рис. 2.1. Континуум викривлення інформації 

У свідомому викривленні інформації зацікавлений відправник, то 

поведінка отримувача (аудиторії) нерідко призводить до несвідомого 

викривлення інформації. Хоча, звичайно, винуватцем несвідомого викривлення 

інформації може бути і її відправник. Тому для визначення ймовірності 

викривлення інформації, її причин і механізмів треба аналізувати менталітет і 

мотивацію дій суб’єктів інформаційної діяльності. 

Взаємозв’язок свідомого та несвідомого викривлення інформації на 

прикладі «трастової епопеї» 1993-1994 рр.  

Отже, в практиці управління необхідно враховувати ймовірний 

позитивний і особливо негативний вплив психологічних чинників на 

інформаційну діяльність, а це, в свою чергу, вимагає від менеджера знань у 

сфері індивідуальної і соціальної психології. 
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2. Психологічні характеристики індивіда та інформаційна діяльність 

Психологічні процеси, які впливають на індивідуальну інформаційну 

діяльність (сприйняття, пам’ять, мислення, уява).  

Психологічний стан (увага, емоції, почуття, воля) та психологічні 

особливості індивіда (темперамент, здібності, характер). Причому специфіка 

психології інформаційної діяльності полягає в тому, що перелічені 

характеристики кумулятивно впливають на цей вид діяльності.  

Виняткове значення для ефективної інформаційної діяльності має 

пам’ять. Фахівці вважають, що людина має три види пам’яті: сенсорну, 

короткотермінову і довготермінову.  

Сенсорна пам’ять є механізмом сприйняття повідомлень. Далі 

повідомлення надходять до короткотермінової пам’яті, де вони зберігаються 

протягом 30 секунд, а при повторах — значно більше. Короткотермінова 

пам’ять містить ту частину знань, яка у цей момент усвідомлюється людиною. 

Причому без повторного надходження повідомлень інформація в 

короткотерміновій пам’яті або згасає, або ж замінюється іншою. Через 

короткотермінову пам’ять інформація поступає до довготермінової пам’яті на 

зберігання.  

За Фрейдом, психіка людини має трирівневу будову психіки.  

Ділянка свідомого (незначна ділянка) складається із відчуттів і 

переживань, які людина усвідомлює в цей період часу.  

Ділянка передсвідомого («доступна пам’ять») включає весь досвід 

людини, що не усвідомлюється нею у цей момент, але досить легко може бути 

повернутий у сферу свідомості спонтанно або в результаті певних зусиль.  

Несвідоме – найглибша і найважливіша ділянка людської психіки, що 

являє собою сховище інстинктів, а також емоцій і спогадів, що були витіснені в 

цю ділянку.  

Нова концепція З.Фрейда.  

Ід функціонує повністю у режимі позасвідомого і найтісніше пов’язане з 

інстинктивними біологічними проявами (їжа, сон тощо), що наповнюють нашу 
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поведінку енергією. Ід є найстарішою висхідною структурою психіки і виражає 

первинний принцип людського життя – негайну розрядку психічної енергії 

(отримала назву принципу задоволення), яка проявляється в імпульсивній, 

ірраціональній поведінці. 

Карл Густав Юнг теорія психологічних типів людини: екстраверт більше 

зорієнтований на зовнішнє оточення, а інтроверт – багато в чому на свій 

внутрішній світ. Психологічні функції: раціональні (мислення і відчуття) та 

ірраціональні (етика та інтуїція).  

Необхідність задоволення потреб корпоративного управління сприяла 

розвитку біхевіоризму, що базувався на роботах російського вченого-фізіолога 

І. П. Павлова про умовні й безумовні рефлекси. Основна ідея біхевіоризму про 

те, що поведінка особи детермінована середовищем, передбачувана і значною 

мірою контролюється її оточенням, була висловлена американським 

психологом Берресом Скінером.  

Поштовхом до появи нового напряму психології особистості  

гуманістичної психології – треба вважати запити соціального управління. Цим 

запитам відповідає сформульована американським психологом Абрахамом 

Маслоу ієрархія потреб. Він вважав, що людські потреби організовані в 

ієрархічну систему пріоритету, або домінування і розташовуються у порядку 

зростання: фізіологічні потреби (голод, спрага та ін.); потреби безпеки та 

захисту (довготермінове виживання і стабільність); потреби в любові, 

належності до певної соціальної групи; потреби в самоповазі (значимість 

суб’єкта, компетентність);  потреби в самоактуалізації (реалізація особистого 

потенціалу). 

Напрями застосування досягнень психології особистості у сфері 

інформаційної діяльності: внутрішня організація інформаційної служби 

(мотивація, стосунки між співробітниками та ін.); здійснення зовнішніх 

контактів (безпосереднє спілкування, переговори тощо). 

3. Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності 
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Настанова – це оціночна реакція на що-небудь, яка виражається в 

думках, поглядах, почуттях і цілеспрямованій поведінці. Вони формуються 

протягом певного періоду життя кожного індивіда, задаються його попереднім 

досвідом. Настанови особливо сильно впливають на висновки та поведінку 

людей тоді, коли можлива різна інтерпретація інформації, на підставі якої 

приймається рішення.  

Люди менш критично ставляться до інформації, яка підтримує їхні 

уподобання, і навпаки. Некритичне сприйняття інформації: фінансові піраміди, 

активна політична діяльність тощо.  

Автоматична реакція людини на певний сигнал дуже часто обумовлена 

впливом стереотипів, які являють собою ментальні конструкції, що 

застосовуються для прийняття рішень без всебічного аналізу інформації. 

Стереотипи тісно пов’язані з настановами. Настанови уособлюють ті життєві 

цінності, що закладені не лише у свідомості, а й у більш глибоких шарах 

людської психіки.  

4. Вплив психологічних механізмів на прийняття рішень 

Під прийняттям рішень розуміють особливий вид людської діяльності, 

спрямований на вибір найкращого варіанту дій. Рішення ж являє собою вибір 

альтернативи. Під альтернативою розуміють ймовірний варіант розв’язання 

завдання. Обмеження щодо прийняття рішень: час і витрати. 

Виокремлюють такі типи рішень: 

 запрограмовані – це результат реалізації певної послідовності дій, 

подібних до тих, що виконуються при розв’язанні математичного рівняння; 

 незапрограмовані – рішення, що мають певний елемент новизни, 

пов’язані з невідомими факторами. 

Поряд із цим існують такі підходи до прийняття рішень: 

 інтуїтивний – вибір, зроблений на підставі відчуття, що він правильний; 

 заснований на судженнях – це вибір, обумовлений знаннями та 

накопиченим досвідом (згадати настанови); 
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 раціональний – вибір, що обґрунтовується за допомогою об’єктивного 

аналітичного процесу. 

 

Лекція № 3 

Тема. Суб’єкти інформаційної діяльності та їх потреби в інформації 

План 

1. Класифікація інформації.  

2. Суб’єкти інформаційних відносин і форми організації інформаційної 

діяльності у суспільстві. 

1. Класифікація інформації 

За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 

інформацію з обмеженим доступом (закриту). Інформація з обмеженим 

доступом: таємна і конфіденційна. 

Співвідношення відкрита/доступна інформація   

Відповідно до її місця у товарно-грошовому обігу: комерційна та 

некомерційна. Умовність поняття комерційна/некомерційна. 

За своєю генезою інформація (дані) поділяється на первинну і вторинну.  

Критерієм її зарахування до тієї чи іншої категорії виступають потреби 

конкретного суб’єкта. 

За своєю суб’єктною належністю: внутрішня і зовнішня. Наприклад, 

інформація, що обертається в межах підприємства, є його внутрішньою 

інформацією. А та, що надходить з оточуючого середовища, — зовнішньою. 

Розглядаючи класифікацію інформації, не можна не згадати ту, яка 

наводиться в Законі України «Про інформацію». Виділяються такі види 

інформації: статистична, адміністративна, масова, про діяльність державних 

органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування, правова, 

про особу, довідково-енциклопедичного характеру, соціологічна. 

2. Суб’єкти інформаційних відносин і форми організації інформаційної 

діяльності у суспільстві 

Суб’єкти ІД:  
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 населення (або домогосподарства), куди входять громадяни України та 

інших держав, а також особи без громадянства; 

 комерційні організації, що є юридичними особами України та інших 

держав, включаючи приватних підприємців; 

 некомерційні організації – юридичні особи України та інших держав; 

 органи державної (центральної) влади та відповідного галузевого 

управління; 

 органи місцевої влади, самоврядування та відповідного галузевого 

управління. 

Форми суспільної організації інформаційної діяльності. 

Галузі інформації – це сукупність документованих або публічно 

оголошених відомостей про відносно самостійні сфери життя і діяльності 

суспільства і держави. Основні галузі інформації: політична, економічна, 

духовна, науково-технічна, соціальна, екологічна, міжнародна.  

Інформаційна сфера – це відносно самостійна сфера життєдіяльності 

суспільства. Її територіальний аспект виражається поняттям «інформаційний(е) 

простір (поле)», що є ареалом, у межах якого виявляється вплив даного 

суб’єкта інформаційної діяльності або певної сукупності суб’єктів 

інформаційної діяльності.  

Частина інформаційної сфери, де інформація поширюється на основі 

товарно-грошових відносин, являє собою інформаційний ринок («ринок 

інформації», «ринок інформаційного та інтелектуального продукту»).  

 

Лекцій № 4 

Тема. Суб’єкти інформаційної діяльності та їх потреби в інформації 

План 

1. Інформаційна потреба та інформаційний цикл. 

2. Система оцінки інформаційних потреб.  
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3. Характеристика інформаційних потреб суб’єктів інформаційних 

відносин та загальні чинники їх задоволення.  

1. Інформаційна потреба та інформаційний цикл 

 Інформаційна потреба – це інформація, яку людина чи організація має 

одержати, щоб ефективно виконувати свою роботу, позитивно розв’язати якусь 

проблему або успішно задовольнити приватний інтерес чи хобі.  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦИКЛ: Інформаційна потреба → інформаційне 

бажання → інформаційний запит → використання інформації  

2. Система оцінки інформаційних потреб 

Проблеми у визначенні інформаційної потреби, що пов’язані з 

перешкодами на шляху її предметної специфікації, а саме: узагальнений або 

недостатньо чіткий запит на інформацію; багатозначне тлумачення понять. 

Функції використання одержаної інформації, або інформаційні функції: 

1) пошуку даних – передбачає отримання суб’єктом заздалегідь наміченої 

інформації довідкового характеру; 

2) оперативної поінформованості – передбачає отримання суб’єктом 

регулярних повідомлень про сучасну ситуацію; 

3) дослідницька – передбачає отримання інформації для проведення 

глибокого дослідження у новій для суб’єкта сфері знань, діяльності тощо; 

4) ознайомча – передбачає одержання суб’єктом базової інформації, 

необхідної для розуміння проблеми суб’єктом; 

5) стимулююча – передбачає отримання суб’єктом інформації, необхідної 

для генерації нових ідей, отримання нових стимулів для подальшої 

інтелектуальної діяльності. 

3. Характеристика інформаційних потреб суб’єктів інформаційних 

відносин та загальні чинники їх задоволення 

Профіль та особливості діяльності основних суб’єктів інформаційних 

відносин обумовлюють специфіку їх інформаційних потреб. Тому стисло про 

характеристики функціонування основних типів суб’єктів. 

Комерційні організації – юридичні особи, підприємці – фізичні особи. 
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Суспільна функція: виробництво та продаж товарів і послуг. 

Специфіка інформаційних потреб: детальна інформація, що стосується 

виробництва та збуту певної для кожного суб’єкта категорії товарів та послуг; 

вузькоспеціалізована інформація у сфері технологій та їх фінансово-

економічного забезпечення посідає провідне місце серед інформаційних 

потреб; інформація по певних ринках. 

Некомерційні організації – юридичні особи. 

Суспільна функція: презентація та захист інтересів певних груп 

юридичних і фізичних осіб. 

Специфіка інформаційних потреб: інформація щодо діяльності осіб, 

інтереси яких дана організація представляє, має загальний характер порівняно з 

інформацією, якою користуються особи, інтереси яких представляє ця 

некомерційна організація; більше значення в діяльності некомерційних 

організацій мають дані (інформація) про економічні, соціальні, політичні 

процеси у країні в цілому чи в якомусь регіоні (для організацій регіонального 

профілю). 

Громадяни (фізичні особи). 

Суспільна функція: продавці робочої сили, споживачі товарів і послуг, 

члени громадянського суспільства. 

Специфіка інформаційних потреб: інформація щодо умов праці, 

відпочинку, інших аспектів життєдіяльності, дані про споживчі та цінові 

характеристики споживчих товарів і послуг; інформаційна діяльність 

здійснюється на індивідуальному рівні із залученням інформаційних 

посередників і відповідних (для індивіда — невеликих) ресурсів. 

Органи державної та місцевої влади, місцевого самоврядування та 

галузевого управління. 

Суспільна функція: формують умови життєдіяльності інших суб’єктів 

суспільства через формування та забезпечення механізмів функціонування 

правової системи в державі; управління та регулю¬вання суспільних процесів у 

країні, регіоні чи галузі. 
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Специфіка інформаційних потреб: мають справу передусім з 

економічною, соціально-політичною та юридичною інформацією, використання 

природно-технологічної інформації має порівняно менше значення; регулярно 

вдаються до послуг експертів зі спеціальних сфер знань. Різниця ж в 

інформаційних потребах органів державного та місцевого рівня обумовлена 

характером завдань, що стоять перед цими органами. У діяльності перших 

більше значення має вирішення стратегічних, довготермінових проблем, а в 

других — вирішення тактичних, короткотермінових питань. 

Дві категорії суб’єктів інформаційних відносин: 

І – інформаційна продукція/послуги є основним продуктом/товаром 

(органи державного, місцевого та галузевого управління, телерадіокомпанії, 

агентства новин, консалтингові фірми тощо). Характерні особливості: без 

зовнішніх джерел інформації неможлива діяльність цих суб’єктів; значні 

надходження зовнішньої інформації нерозривно пов’язані з великою 

внутрішньою інформаційно-аналітичною роботою зазначених суб’єктів. 

ІІ -  інформація є супутнім продуктом, що забезпечує їх основну 

діяльність. Інформація, що продукується ними, має переважно нетоварний 

(переважно внутрішній) характер. Зовнішні джерела використовуються у разі 

потреби. 

Ілюстрацією найзагальнішої потреби підприємницьких структур в 

інформації про їх реальних і потенційних партнерів, клієнтів і конкурентів 

може слугувати так звана бізнес-довідка.  

До неї входить: назва підприємства; наявність і реквізити державної 

реєстрації; історія перереєстрації; юридична і фактична адреси; номери 

телефонного та факсимільного зв’язку; організаційно-правова форма та форма 

власності; статистичний код; статутний фонд; засновники та їх частки у 

статутному фонді; офіційні відомості про адміністрацію; банківські реквізити; 

основні види діяльності; майно власне та орендоване; материнські, дочірні 

компанії, філії, співучасть у заснуванні інших компаній; фінансові показники за 

останній звітний та попередні періоди; податкова та кредитна дисципліна; 
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участь в арбітражі в якості відповідача; участь керівників і засновників 

підприємства, яке вивчається, у керівництві та заснуванні інших підприємств, 

фінансовий стан і репутація цих підприємств. 

 

Лекція № 5 

Тема. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин 

інформаційної діяльності 

План 

1. Класифікація джерел інформації. 

2. Друковані та електронні видання як джерело інформації для підготовки 

управлінських рішень. 

1. Класифікація джерел інформації 

Закон України «Про інформацію»:  

Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом носії 

інформації: документи та інші носії інформації, які являють собою матеріальні 

об’єкти, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової 

інформації, публічні виступи.  

Документ – це передбачена Законом матеріальна форма одержання, 

зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, 

магнітній, кіно-, відео, фотоплівці або на іншому носієві.  

Недокументні джерела інформації: чутки, різні приватні повідомлення, 

незафіксовані на якихось матеріальних носіях, або повідомлення з 

використанням не передбачених законом носіїв тощо.  

У системі суб’єктно-об’єктних відносин інформаційної діяльності 

джерелом інформації є будь-який об’єкт, де нагромаджуються повідомлення, 

дані, що в подальшому використовуються суб’єктами інформаційних відносин 

(державними організаціями, посадовими та юридичними особами, 

громадянами), впливають на їхню поведінку. 
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Модель комунікацій: комунікативні зв’язки між початковим виробником 

повідомлення і його кінцевим споживачем опосередковані зусиллями цілої 

низки суб’єктів-ретрансляторів, так званих інформаційних посередників. 

Інформаційні посередники в багатьох випадках є формою суспільної 

організації певних джерел інформації: друкованих видань, телебачення, 

інформаційних агентств, консалтингових фірм та ін. Діяльність інформаційних 

посередників може здійснюватися на комерційній та некомерційній основі.  

При використанні різних джерел інформації у сфері управління треба 

враховувати: інтереси та інформаційну політику відправника інформації; 

цільову функцію джерела інформації; головні інформаційні функції, які це 

джерело може виконувати; ймовірні напрями, механізми та ступінь 

викривлення інформації; механізми перевірки ступеня точності (достовірності) 

інформації; якісні характеристики джерела інформації, перш за все точність, 

достовірність, коректність та оперативність інформації; головні недоліки, 

притаманні тому чи іншому джерелу інформації.  

2. Друковані та електронні видання як джерело інформації для 

підготовки управлінських рішень 

Одне з провідних місць серед друкованих джерел інформації, що 

використовуються для підготовки управлінських рішень, перш за все 

стратегічного характеру, належить науковим і аналітичним виданням. Ознаки 

наукових і аналітичних видань, що виділяють їх з-поміж інших типів видань, 

такі: 

1) Тематика публікацій, що мають проблемний або інформаційно-

оглядовий характер, відзначається широтою і часто стосується питань, яким 

порівняно мало приділяють уваги інші типи видань. 

2) Рівень висвітлення проблеми вищий (більша глибина аналізу) у 

порівнянні з іншими типами видань. Характерним є застосування спеціальних 

мов і термінів. 

3) Вищий, у порівнянні з іншими типами видань, рівень кваліфікації 

авторів публікацій. 



23 
 

Переваги від використання друкованих видань порівняно з іншими 

джерелами інформації належать такі: широта змістовної (тематичної) 

різноманітності повідомлень; подача великих обсягів повідомлень; можливість 

повторного (багаторазового) використання повідомлень адресатом; хороша 

доступність великих масивів друкованої інформації, у тому числі завдяки 

наявності розвинутої мережі різноманітних посередників (продавців 

періодичних і неперіодичних видань, публічних бібліотек тощо); можливість 

швидкого копіювання значних обсягів інформації; відносна дешевизна. 

Основною конкурентною перевагою електронних джерел інформації є 

оперативність, а радіо і телебачення — ще й масовість.  

 

Лекція № 6 

Тема. Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних відносин 

інформаційної діяльності 

План 

1. Джерела статистичної інформації. Реклама, виставки, конференції як 

джерела інформації для підготовки управлінських рішень.  

2. Консультативні послуги та інші джерела інформації.   

1. Джерела статистичної інформації. Реклама, виставки, конференції як 

джерела інформації для підготовки управлінських рішень 

 Статистична інформація дає узагальнену кількісну характеристику якісно 

однотипних явищ та (чи) процесів.  

Перевагою статистичної форми інформації над іншими є: наочність 

характеристики об’єктів; можливості подачі значного обсягу інформації при 

збереженні її компактної форми. 

Статистичну інформацію поділяють на первинну і вторинну.  

Форми статистичних спостережень: звітність юридичних і фізичних 

осіб; спеціально організовані спостереження (переписи, одноразові обліки, 

спеціальні обстеження тощо). 
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Реклама – це оплачена певним спонсором неперсоніфікована комунікація, 

що використовує засоби масової інформації з метою вплинути на аудиторію 

аби схилити (стимулювати) її до певних дій.  

Види реклами: інформативна, реклама-умовляння, нагадувальна. 

товару, надання йому переваг у порівнянні з товарами конкурентів.  

Торговий ярмарок – це короткочасний захід, який проводиться 

періодично і в основному в одному й тому ж місці, в межах якого велика 

кількість підприємств (експонентів) за допомогою зразків (експонатів) 

презентує об’єктивний масштаб товарів/послуг однієї чи кількох галузей, для 

того щоб відвідувач-комерсант отримав уявлення про їхні підприємницькі 

можливості, тоді як експонент за допомогою товарів, що експонуються, прагне 

розповсюдити інформацію про свою фірму та її продукцію й укласти прямі 

торгові угоди. 

Торгово-промислова виставка – це короткочасний захід, який 

проводиться періодично і зазвичай в одному й тому ж місці, в межах якого 

велика кількість підприємств (експонентів) за допомогою зразків (експонатів) 

дають представницьку картину пропозиції товарів/послуг однієї чи кількох 

галузей і прагне інформувати останніх (або проміжних) споживачів про свою 

фірму та її продукцію з кінцевою метою сприяння продажу. 

Ефективність конференцій та «круглих столів» як джерел інформації 

обумовлюється такими чинниками: 

 тематикою проблем, які обговорюються, ступенем їх вивчення, 

накопиченням у суспільстві досвіду розв’язання цих проблем; 

 відповідністю професійного рівня учасників тематиці обговорюваних 

проблем (так би мовити, їх ―володіння проблемою‖); 

 рівнем організації зазначених заходів, що, в свою чергу, залежить від 

кола учасників, розпорядку проведення заходів, їх технічної оснащеності, 

наявності заздалегідь підготовлених інформаційних матеріалів тощо. 

2. Консультативні послуги та інші джерела інформації 
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Потреба у сторонніх консалтингових послугах, як і потреба у будь-якому 

зовнішньому джерелі інформації, виникає тоді, коли суб’єкт або не в змозі 

власними силами розв’язати проблему, що постала перед ним, або самотужки 

це йому невигідно робити з якихось причин, перш за все економічних. 

1) Загальне управління: Визначення ефективності системи управління. 

Оцінка бізнесу. Управління проектом. Управління якістю. Стратегічне 

планування. 

2) Адміністрування: Аналіз роботи канцелярії. Управління офісом. 

Регулювання ризику. Гарантії безпеки. Планування робочих приміщень і їхнє 

оснащення. 

3) Фінансове управління: Системи обліку. Оцінка капітальних витрат. 

Неплатоспроможність (банкрутство). Збільшення прибутку. Фінансові резерви. 

4) Управління кадрами: Професійний рух і скорочення штатів. Культура 

корпорації. Пошук кадрів. Відбір кадрів. Здоров’я та безпека. Планування 

робочої сили. 

5) Маркетинг: Реклама і сприяння збуту. Дизайн. Дослідження 

ринку.Управління збутом. Навчання збуту. Соціально-економічні дослідження і 

прогнозування. 

6) Виробництво: Автоматизація. Переробка матеріалів. Регулювання 

внутрішнього розподілу матеріалів. Упаковка. Управління виробництвом. 

Контроль якості. 

7) Інформаційна технологія: Застосування комп’ютерів в аудиті й оцінці. 

Електронна видавнича діяльність. Інформаційно-пошукові системи. 

Адміністративні інформаційні системи. Проектування і розробка систем. Вибір 

і установка систем. 

8) Спеціалізовані послуги: Навчальне консультування. Консалтинг з 

управління електроенергетикою. Інженерний консалтинг. Екологічний 

консалтинг. Інформаційний консалтинг. Юридичний консалтинг. 

Підсумковий звіт з консультативних послуг має бути структурований 

таким чином: 
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 вступ (мета консультування та викладення початкової проблематики); 

 стислий звіт робіт із зазначенням наданих проміжних звітів, результатів 

роботи, описанням ходу впровадження змін і рекомендацій щодо підтримки 

нового стану організації; 

 додатки. 

До джерел інформації також відносяться: опитування, 

чутки,компрометуючі метеріали (компромат). 

Цінність компромату, як джерела інформації, залежить від: достовірності 

та змісту повідомлення; ситуації, обставин, за яких відбувається оприлюднення 

інформації. 

 

Лекція № 7 

Тема. Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, 

інструментарій 

План 

1. Суть та основні принципи організації інформаційно – аналітичного 

процесу. 

2. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів 

«Пастка часу». 

1. Суть та основні принципи організації інформаційно – аналітичного 

процесу 

Інформаційно-аналітичний процес у сфері управління являє собою процес 

пошуку, збору, переробки та подання інформації у формі, придатній для її 

використання при прийнятті управлінських рішень.  

Управлінські рішення, на відміну від рішень, які приймаються, 

наприклад, у сфері теоретичних, фундаментальних наук, спрямовані на 

розв’язання конкретних питань, як правило, мають чіткі термінові межі й у 

встановлений період повинні втілюватись у життя. 
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Основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу, 

сформулював американський генерал Вашингтоном Плетом, до нині вони 

залишаються незмінними: повідомляти достовірно, своєчасно та ясно. 

Достовірність повідомлення є ключовою ознакою при оцінці будь якого 

інформаційного документа, створеного в результаті аналітичної діяльності. 

Вона забезпечується завдяки правильному поєднанню ряду моментів, що 

визначають результативність роботи аналітика. Головними серед них є: 

 глибоке розуміння дійсності тим, хто аналізує повідомлення; 

 правильний відбір фактів, які стосуються об’єкта аналізу; 

 виділення на підставі аналізу фактів, основних моментів явиш і 

процесів, причинно-наслідкових зв’язків. 

Другим основним принципом організації інформаційно-аналітичного 

процесу є своєчасна підготовка документів. Значення своєчасного подання 

інформації особам, які приймають рішення, може бути настільки великим, що 

заради нього варто навіть дещо поступитися достовірністю повідомлень. 

Звичайно, йдеться не про суттєву зміну змісту повідомлення, а лише про певне 

зниження-ступеня його точності 

Третім основним принципом організації інформаційно-аналітичного 

процесу є ясність викладення матеріалу. Суть реалізації цього принципу 

полягає в тому, щоб зробити доступними для інших результати роботи 

аналітика. Адже саме коректне сприйняття інформації робить її переконливою 

для споживача, а отже, забезпечує успіх справи. Інформаційно-аналітичний 

документ має бути лаконічним, зрозумілим (доступним) і переконливим. 

2. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів 

«Пастка часу» 

Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. 

«Пастка часу». Для того, щоб на основі наведених принципів підготувати 

відповідний інформаційно-аналітичний матеріал треба дотримуватися певного 

порядку дій, що має поетапний характер. Логіка реалізації цього порядку 
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роботи в цілому описується формулою «від загального — до часткового». Вона 

дає змогу виконавцю поступово поглиблювати свої знання з проблеми, що 

досліджується. 

Перший етап виконання завдання полягає в загальному знайомстві 

виконавця з проблемою, по якій готується документ та із суміжними 

питаннями. Складається план роботи із зазначенням строків її виконання, 

визначаються необхідні джерела інформації. 

На другому етапі відбувається визначення термінів і понять які 

використовуються в роботі і вживатимуться у підготовлених документах. 

Виконання цих вимог забезпечує коректність сприйняття підготовленої 

інформації всіма її споживачами. 

Третій етап практичної діяльності – збір необхідних фактів, що 

передбачає використання різних джерел інформації. Результативність цього 

етапу залежить від уміння виконавця поєднати своє розуміння проблеми, яка 

стоїть перед ним, із знанням змістовних характеристик, переваг і недоліків 

конкретних джерел інформації та власними організаційними здібностями. 

Четвертий етап полягає у тлумаченні фактів (у широкому розумінні цього 

поняття, тобто включаючи й їхню оцінку) з метою отримання від «переробки» 

максимуму корисної інформації. 

На п’ятому етапі па підставі тлумачення фактів будується робоча 

гіпотеза, що являє собою, по суті, ключовий етап усього інформаційно-

аналітичного процесу. Побудова гіпотези на підставі тлумачення фактів дає 

змогу: зрозуміти суть проблеми, що аналізується; глибше проаналізувати 

причинно-наслідкові зв’язки відповідних явищ і процесів, а також підготувати 

необхідну основу для прогнозу розвитку досліджуваного об’єкта. 

На шостому етапі роботи здійснюється перевірка однієї чи кількох 

висунутих гіпотез. Робляться висновки, які виступають засобом перевірки 

(підтвердження або спростування) гіпотез. 

Суть сьомого етапу полягає у викладі напрацьованого матеріалу. 
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Ще один важливий момент - будь-яка інформація, необхідна для 

ухвалення управлінських рішень, повинна бути підготовлена протягом певного 

часу. З цим пов’язана проблема так званої пастки часу, її сутність полягає у 

невмінні працівників правильно розрахувати час для підготовки достовірного 

інформаційно-аналітичного матеріалу. Як засіб подолання означеної «пастки», 

фахівці рекомендують застосовувати наступні прийоми. Перш за все у загальну 

схему підготовки відповідної інформації вводиться додатковий – восьмий етап. 

Цей етап немає ніякого змістовного наповнення, а виконує функцію 

страхування з метою своєчасного виконання завдання. Тому він являє собою 

певний відрізок часу – запас, за рахунок якого у разі потреби може бути 

збільшено термін виконання інших етапів. 

Далі, з урахуванням означеного резервного етапу, проводиться 

розрахунок потреб у часі на виконання кожного з розглянутих етапів 

підготовки інформаційно-аналітичних документів. 

 

Лекція № 8 

Тема. Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, 

інструментарій 

План 

1. Інформаційна робота як процес творчого мислення. 

2. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному 

процесі. 

1. Інформаційна робота як процес творчого мислення 

Проблема творчого мислення є однією з найпопулярніших тем у науці. 

Вона знайшла відображення в роботах Дж. Гілфорда, Едварда де Боно, 

Вашингтона Плета та ін. 

Якщо поетапний порядок підготовки документів відображає формально-

організаційний аспект інформаційної діяльності, то підхід до процедури 

підготовки документів, як процесу творчого мислення, відображає змістовно-

аналітичний аспект інформаційної діяльності. Причому потреба у творчому 
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мисленні виникає перш за все при вирішенні нестандартних завдань, які 

вимагають відповідного підходу для свого розв’язання. Адже дослідник 

повинен уже на ранніх стадіях своєї роботи, а саме на етапі збору необхідної 

інформації, побудувати робочу гіпотезу стосовно найважливіших чинників, які 

діють у досліджуваній ним галузі. Прийнята на початку робоча гіпотеза 

виконуватиме функції своєрідного орієнтира у всій організації 

інтелектуального процесу, аж поки аналіз об´єкта дослідження не дасть 

можливості побудувати нову, досконалішу гіпотезу. 

Інтелектуальний процес може бути представлений як послідовність 

стадій, що змістовно відрізняються одна від одної: 

 накопичення відомостей (фактів)та знань; 

 осмислення накопиченого матеріалу; 

 побудова ментальних конструкцій та формування висновків; 

 перевірка висновків. 

У результаті впливу теоретичного мислення на практичне, шляхом 

використання теоретичного знання на практиці, практична діяльність людей 

стає дедалі раціональнішою, системнішою, зумовленою теоретичним розумом. 

Синтезом практичної діяльності і мислення є досвід. Основою процесу 

мислення завжди є аналіз і синтез. 

2. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному 

процесі 

Невід’ємною складовою будь-якого інформаційно-аналітичного процесу є 

побудова гіпотези. Гіпотези, як правило, бувають подані у формі різноманітних 

оцінок імовірних сценаріїв подій. Оцінки ці можуть носити ретроспективний, 

поточний або перспективний характер. Причому різниця в методиці між 

оцінками ймовірних альтернативних сценаріїв поточних і перспективних подій 

зменшується зі скороченням періоду упередження прогнозування, тобто 

відрізку часу, на який розробляють прогноз. 
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У такому контексті прогноз являє собою науково обґрунтоване судження 

про можливі стани об’єкта в майбутньому; про альтернативні шляхи та терміни 

їхнього здійснення. Коли цей об’єкт розглядають одночасно з «прогнозним 

фоном», то в цьому випадку його називають «об’єктом прогнозування» і 

говорять про «прогнози об’єкта прогнозування» і «прогнози прогнозного фону» 

цього об’єкта. А прогнозний фон — це сукупність зовнішніх щодо об’єкта 

прогнозування умов, важливих для розв’язання завдання прогнозування. 

Розроблення певним суб’єктом імовірних сценаріїв подій як 

альтернативних для ретроспективи та сучасного етапу, так і перспективного 

періоду (тобто прогнозування) здійснюють з метою вироблення найкращих 

варіантів поведінки цього суб’єкта. А оскільки всі перераховані сценарії мають 

імовірнісний характер, то схематично узагальнений підхід до їхньої побудови 

можна описати формулою «якщо....то…». 

Виділяють наступні типи прогнозів: 

1. За типами: 

а) Пошуковий прогноз – це визначення можливих станів явища в 

майбутньому. Мають на увазі умовне продовження в майбутньому тенденцій 

розвитку явища, яке вивчають в минулому та теперішньому часі, 

абстрагуючись від можливих рішень, дії на основі яких можуть радикально 

змінити тенденції, викликати в деяких випадках самоутвердження або 

самознищення прогнозу. Такий прогноз відповідає на запитання: що, швидше 

за все, станеться при умові зберігання існуючих тенденцій? 

б) Нормативний прогноз – це визначення шляхів і строків досягнення 

можливих станів явища, що приймають в якості мети. Мають на увазі 

прогнозування досягнення бажаних станів на основі наперед заданих норм, 

ідеалів, стимулів, цілей. Такий прогноз відповідає на запитання: якими 

шляхами досягти бажаного? 

2. За періодом упередження (проміжку часу): оперативні (поточні), 

коротко-, середньо-, довго- та далекотермінові (наддовготермінові) прогнози. 

3. За ступенем формалізації: інтуїтивні та формалізовані. 
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Лекція № 9 

Тема. Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності 

План 

1. Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності. 

2. Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління. 

3. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення інформаційно-

аналітичної діяльності організації. 

4. Правове забезпечення інформаційної діяльності суб’єктів у сфері 

управління. 

5. Організація процесу інформаційно-аналітичного забезпечення потреб 

споживачів. 

1. Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності 

Організація інформаційної діяльності представляє собою спосіб 

функціонування структурних елементів будь-якої інформаційної системи 

(підприємства, політичної партії, держави тощо). Відповідно організація 

інформаційної діяльності будь-якого суб’єкта управління – це спосіб 

функціонування структурних елементів інформаційної системи даного 

суб’єкта. Практика свідчить, що організована інформаційна діяльність часто 

має ієрархічний характер. А з позицій кібернетики найсуттєвішими 

характеристиками ієрархічних систем є: вертикальна декомпозиція на 

відповідні підсистеми; пріоритет дій підсистем вищого рівня; залежність 

поведінки підсистем вищого рівня від фактичного виконання своїх функцій 

підсистемами нижчого рівня ієрархії. При цьому система або підсистема 

розглядаються як процес перетворення вхідних параметрів у вихідні  

На підставі цього можна виділити такі рівні організації інформаційної 

діяльності у сфері управління: міжнародний (наднаціональний, глобальний); 

загальнодержавний/національний; регіональний (у межах певної держави); 

підприємство або некомерційна організація, як правило, юридична особа (у 
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межах певної держави); у межах структурних ланок підприємств і 

некомерційних організацій; індивідуальний. 

Рівні організації інформаційної діяльності характеризуються: 

 кількісним та якісним складом суб’єктів; 

 характером самоорганізації цього рівня інформаційної діяльності, 

ступенем його централізації (децентралізації); 

 співвідношенням економічних та адміністративних (неекономічних) 

механізмів регулювання діяльності суб’єктів цього рівня; 

 характером відносин між суб’єктами (відносини ієрархії, рівності тощо; 

 швидкістю реакції суб’єктів на вплив зовнішніх чинників, ступенем 

мобільності (інертності) цього рівня організації інформаційної діяльності в 

цілому; 

 обсягами, ступенем різноманіття та складності потоків інформації, що 

функціонують на цьому рівні ієрархії; 

 потенційними можливостями («пропускною спроможністю») суб’єктів 

цього рівня ієрархії в царині збору, переробки, зберігання та передачі 

інформації. 

2. Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління 

У структурі інформаційної діяльності можна виділити процесну 

підсистему, яка створює інформаційні продукти/послуги і є об’єктом 

управління з боку суб’єкта – управлінської підсистеми. Остання, по суті, й 

виконує функції організації інформаційної діяльності. Відповідно до принципів 

кібернетики організація інформаційної діяльності може бути також 

представлена за схемою «вхід — переробка — вихід», де безпосередньо 

інформаційну (інформаційно-аналітичну) роботу, або процесну підсистему, 

можна розглядати як процес переробки вхідних даних у вихідні.  

Специфічні особливості інформаційної діяльності: 

1)У структурі ресурсів інформаційної діяльності значне місце посідають 

нематеріальні активи, інформація. 
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2) Ключову роль в організації інформаційної діяльності, в тому числі і для 

встановлення порядку використання всіх ресурсів, відіграють вимоги/потреби 

споживачів інформації. 

3) Визначення якісних характеристик інформації значною мірою має 

суб’єктивний характер. 

4) Для ефективної організації інформаційної діяльності особливе 

значення має кваліфікація кадрів. 

5) «Виробничі потужності» (ресурси) інформаційної діяльності для її 

ефективної організації треба розраховувати за рівнем попиту на них у період 

«пік». 

6) Можливості формування запасів «готової продукції» у формі 

«придатної до використання» інформації обмежені, як правило, жорсткими 

рамками часу через схильність інформації до швидкого старіння. 

Чинники, що впливають на організацію інформаційних ресурсів: 

 тематика запитів (нормативна/пошукова) і характер їх формулювання 

(чіткий/нечіткий); 

 інформаційні функції, для задоволення яких призначені ці інформаційні 

ресурси; 

 форма інформаційних матеріалів, що повинні бути підготовлені 

(інформаційна довідка, огляд, аналітична записка чи доповідь); 

 наявність технічних та інших засобів обробки та зберігання 

інформаційних ресурсів; 

 час, що відводиться на виконання завдань (замовлень). 

Стадії інформаційно-технологічного процесу (циклу): пошук, збір, 

перетворення (обробка), зберігання, передача (для малої кількості споживачів), 

розповсюдження/тиражування (для численних споживачів), використання. 

Для функціонування інформаційно-технологічного процесу (циклу) 

необхідна наявність не менш як двох стадій.  
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3. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення інформаційно-

аналітичної діяльності організації 

При організації кадрового забезпечення інформаційної діяльності 

суб’єкта інформаційних відносин чи його структурного підрозділу треба 

виходити із завдань, що стоять перед ними, та їх ресурсного забезпечення в 

цілому, а також можливостей маневрування виробничими ресурсами, 

включаючи ступінь їх взаємозамінності. Найкваліфікованіших працівників 

вимагають стадії перетворення (обробки) та використання інформації, а також 

процес організації інформаційної діяльності юридичної особи в цілому чи 

якогось з її структурних підрозділів.  

У сфері організації інформаційної діяльності доцільно розглядати такі 

важелі мотивації працівників: механізми матеріального заохочення; 

перспективи професійного та кар’єрного росту; інші стимули та умови праці. 

4. Правове забезпечення інформаційної діяльності суб’єктів у сфері 

управління 

Правове забезпечення інформаційної діяльності – це складова загального 

правового забезпечення діяльності відповідного суб’єкта.  

Особливості: 

 практична цінність і реальна ціна інформації визначається ефектом від 

її використання, а не витратами на її створення; 

 потенційні збитки підприємства від втрати належної йому інформації 

(наприклад, ноу-хау), як правило, набагато перевищують витрати на створення 

цієї інформації; 

 з метою запобігання фінансових та інших санкцій залученню 

сторонньої інформації повинен передувати відповідний юридичний аналіз 

доцільності таких дій, а в подальшому обіг сторонньої інформації повинен мати 

відповідний правовий супровід; 
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 інформація належить до надзвичайно високомобільних ресурсів, що 

може не тільки забезпечувати підприємству високі прибутки, а й загрожувати 

значними збитками. 

Джерела наповнення бази правових знань підприємства поділяються на 

власні та залучені. До власних джерел належать: правові знання менеджменту 

підприємства; власний юрисконсульт, юридична служба; база даних правової 

інформації (правова документація) підприємства). 

До залучених джерел знань належать: спеціальні друковані джерела 

публічних бібліотек; спеціалізовані комерційні та некомерційні електронні бази 

даних; спеціалізовані юридичні фірми. 

Функціонування механізму правового забезпечення інформаційної 

діяльності підприємства передбачає: 

а) адаптацію власної бази правових знань для розв’язання конкретних 

проблем; 

б) моніторинг чинного законодавства у сфері дії інтересів підприємств; 

в) оперативну та ефективну реакцію підприємства в ситуаціях, що 

вимагають залучення сторонніх джерел правових знань. 

5. Організація процесу інформаційно-аналітичного забезпечення потреб 

споживачів 

Можливості сучасних комп’ютерних програм дають можливість 

автоматизувати: забезпечення обліку, аналізу та планування; повний 

логістичний та фінансовий цикл підприємства; складський облік; розрахунки з 

дебіторами/кредиторами; облік основних засобів, заробітної плати, податковий 

облік та ін. 

Маркетингові інформаційні системи (дають змогу накопичувати 

інформацію про товари, ціни, суб’єктів ринку тощо) найефективніше 

застосовувати за таких умов: 

 активна ринкова стратегія фірми; 

 високий рівень конкуренції; 
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 швидка зміна середовища функціонування організації; 

 швидкість зміни асортименту товарів, послуг; 

 велика кількість клієнтів на різних ринках у різних регіонах. 

Для самого процесу організації інформаційної діяльності велике значення 

має хронологічний режим попиту на інформацію, що обумовлює вибір однієї з 

трьох стратегій «інформаційного виробництва»: постійний обсяг виробництва 

при постійній чисельності працюючих; змінний обсяг випуску продукції при 

постійній чисельності робочої сили; змінний обсяг випуску продукції при 

змінній чисельності робочої сили. 

 

Лекція № 10 

Тема. Інформаційно-аналітична діяльність в органах державної 

влади 

         План 

1. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління.  

2. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція.  

3. Регіональні інформаційно-аналітичні служби в системі інформаційної 

діяльності органів управління.  

4. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади. 

1. Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління 

Функції інформаційно-аналітичних структур:  

а) одержання регулярної аналітичної й оглядової інформації з 

найважливіших аспектів зовнішнього управлінського середовища;  

б) підготовка аналітичних і прогнозних матеріалів з актуальних проблем 

стану й розвитку управлінського об’єкта;  

в) розробка ситуаційних моделей вирішення перспективних проблем;  

г) оперативне одержання оптимального обсягу інформації в 

непередбачених і надзвичайних ситуаціях. 



38 
 

У сучасному світі інформація є стратегічним національним ресурсом, 

який відіграє дедалі більшу роль у системі державного управління. У 

суспільстві спостерігається перерозподіл реальної влади – від традиційних 

структур до центрів управління інформаційними потоками. За науковими 

висновками, рівень інформаційного забезпечення державних органів влади 

значною мірою впливає на розвиток економіки та політичне становище в країні. 

Актуальною є розробка такої стратегії модернізації інформаційних служб 

держапарату, яка серйозно змінить ефективність прийняття управлінських 

рішень. Створення таких служб (відділів) – це не тільки технічна проблема 

формування відповідних комп’ютерних мереж і баз даних, це і підготовка 

фахівців, здатних грамотно та ефективно експлуатувати відповідні ресурси. 

Основою успішної діяльності державних органів будь-якого рівня є 

володіння достовірною і актуальною інформацією поряд з умінням ефективно 

використовувати адекватні методи її збирання, аналізу і надання. 

Диференціація попиту на всі види інформації – наукову, технічну, 

економічну, урядову, задоволення зростаючих інформаційних потреб є 

актуальним завданням у сфері управління.  

Аналіз видів управлінської діяльності дозволяє визначити завдання, 

вирішувані в органі державного управління, і виконавців цих завдань. 

Інформаційне забезпечення управління – це організація цілеспрямованих 

масивів інформації й інформаційних потоків, яка включає збирання, зберігання, 

опрацювання і передавання інформації (в тому числі і з використанням 

комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу одержаних результатів 

для підготовки, обгрунтування і прийняття управлінських рішень органами 

управління [26]. 

Найпоширенішими джерелами отримання державно-управлінської 

інформації є: офіційні видання органів державної влади; статистичні дані; 

засоби масової інформації; бібліотечні фонди; різноманітні інформаційно-

довідкові електронні системи, зокрема нормативно-правові; спеціальні 
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соціологічні опитування (на замовлення), професійні консультації та 

експертизи.  

Управлінську інформацію можна умовно поділити на три категорії : 

• інформація стратегічного планування дозволяє вищому керівництву 

приймати рішення із встановлення довготермінових цілей, накопичення 

ресурсів для досягнення цих цілей і формулювати політику їх досягнення (може 

містити перспективні оцінки середовища, економічні прогнози і демографічні 

тенденції); 

• контрольна управлінська інформація використовується менеджерами 

середнього рівня для координації різних підконтрольних їм дій, приведення 

ресурсів у відповідність із завданнями і розробки оперативних планів; 

• оперативна інформація допомагає виконувати звичайні повсякденні 

операції, розрахунок заробітної платні і фінансові розрахунки та ін. 

2. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція 

Технологія і методика створення інформаційно-аналітичних систем 

охоплює наступні види діяльності: 

 збір, аналіз і деталізацію вимог до інформаційно-аналітичної системи, 

визначення пріоритетів реалізації цих вимог і постановка завдань по їх 

реалізації, визначення вимог по архітектурі, надійності і захисту від 

несанкціонованого доступу і визначення складу даних; 

 розробка проектних рішень по всіх аспектах побудови інформаційно-

аналітичної системи, визначення складу джерел інформації, способів передачі 

даних, складу додатків організації доступу до даних, проектування архітектури, 

проектування баз даних; 

 розробка аналітичних додатків, вибір і настройка інструментальних 

засобів збору, перетворення і очищення даних і організації доступу 

користувачів до даним, розробка метаданих, тестування, розробка документації 

для користувачів. 
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3. Регіональні інформаційно-аналітичні служби в системі інформаційної 

діяльності органів управління 

 

До першої підсистеми функцій відносимо функції інформаційного 

пошуку, які включають у себе: 

 збір та аналіз даних, пошук і оцінку інформації з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій та можливостей Інтернет; 

 ідентифікацію та систематизацію інформації, її зберігання; 

 створення баз даних; 

 інформаційний супровід підготовки прогнозів розвитку галузей, 

підприємств регіону; 

 інформаційну підтримку проектів зі ступенем ризику; 

 інформаційну підтримку науково-дослідних робіт із проблем роз¬витку 

соціально-економічного потенціалу регіону. 

Другою функціональною складовою вважаємо функції здійснення 

аналітично-методичної діяльності, а саме: 

 виявлення, опис проблем, тенденцій, альтернатив, конфліктних і 

надзвичайних ситуацій; 

 моделювання проблем, вибір методів їх рішення, оцінка наслідків; 

 інформаційне та аналітичне рецензування планів, програм, ре¬зультатів 

експертиз; 

 аналіз і прогнозування ситуацій, проблем у політиці, економіці, науці, 

виробництві, підприємницькій діяльності тощо; 

 мінімізація факторів ризику; 



41 
 

 аналітична оцінка ініціатив, інновацій, розробка пропозицій щодо їх 

використання; аналіз рейтингів, кредитних історій об’єктів; 

 інформаційний супровід і аналіз суспільно-політичних акцій і процесів; 

підготовка зведених, тематичних, прогнозних, аналітичних матеріалів, довідок, 

доповідей, обгрунтувань, інших інформаційних продуктів. 

Третя підсистема функцій включає в себе функції технічного 

забезпечення та захисту інформації, серед яких: 

 організаційно-технологічна реалізація процесів інформатизації в 

регіоні; програмне забезпечення;  

 створення інформаційно-пошукових програм; забезпечення захис¬ту 

інформації; забезпечення телекомунікацій та автоматизації; випуск аналітичних 

збірників, довідників тощо. 

Для реалізації вищенаведених функцій доцільно в структурі 

інформаційно-аналітичної служби в регіоні створити відповідні відділи: відділ 

інформаційного пошуку та інформаційних ресурсів; аналітично-експертний 

відділ; відділ технічного забезпечення. 
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Основні напрямки діяльності РІАС: 

 підготовка та інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічних 

рішень керівництва місцевих державних адміністрацій; 

 щоденна, поточна робота з підготовки інформаційно-аналітичної 

основи для управлінських рішень. 

4. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади 

У просторовому вимірі аналітична робота місцевих органів державного 

управління може бути спрямована на: 

 внутрішнє середовище (робота з інформацією, виробленою даним та 

суміжними підрозділами, певним органом державного управління загалом, 

підпорядкованими організаціями, спрямована на з’ясування «внутрішнього», 

«апаратного» бачення конкретної суспільної проблеми); 

 зовнішнє середовище (робота з інформацією, виробленою керівними 

структурами державного управління, іншими органами державного управління, 

органами місцевого самоврядування, джерелами приватного та суспільного 

секторів, зарубіжними джерелами, спрямована на визначення «зовнішнього», 

переважно «невладного» бачення конкретної суспільної проблеми та балансу 

сил щодо підтримки чи відторгнення потенційного рішення органу державного 

управління щодо даної проблеми). 

У часовому вимірі можна вирізняти такі рівні інформаційно- аналітичної 

роботи:  ретроспективний, оперативний, перспективний. 

 

 

Лекція № 11 

Тема. Світовий досвід організації інформаційної діяльності у сфері 

управління 

План 

1. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в розвинених 

країнах.  
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2. Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку в розвинених 

країнах.  

1. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в розвинених 

країнах 

Особливості розвитку інформаційної сфери розвинених країн: 

• революційні зміни в технологічному базисі, які привели до формування 

принципово нових умов інформаційної діяльності в суспільстві; 

• глобалізація економіки та інформаційної сфери суспільства; 

• поглиблення поділу праці в інформаційній сфері, процесів спеціалізації, 

кооперації та концентрації на інформаційному ринку. 

Зміни в технологічному базисі: 

Середина 1950-х рр.: Формування стійкого і відносно відокремленого 

світового ринку і національних ринків інформаційних послуг.  

Початок 1960-х рр.: розвиток сегменту інформаційного ринку, 

пов’язаного з електронною обробкою й передачею даних. 

До середини 60-х років основні постачальники на цьому ринку: служби 

новин і агентства преси, інформаційні служби банків, а також інформаційні 

служби академічних, професійних і науково-технічних товариств, державних 

установ і навчальних закладів, які працювали переважно на комерційній основі.  

Друга половина 1980-х рр. на ринку з’явилися бази даних на оптичних 

компакт-дисках.  

Останнє ж десятиріччя ХХ ст. ознаменувалося бумом телекомунікаційних 

мереж та Інтернету. 

Розвиток сфери послуг (у широкому значенні цього терміна, що включає 

різні види управлінської та інформаційної діяльності) стає ядром усіх 

економічних процесів у промисловості, аграрному секторі, на транспорті, у 

фінансовій сфері тощо. Причому саме на фінансовому ринку, включаючи 

пов’язані з ним види інформаційної діяльності, процес глобалізації особливо 

наочний.  
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Науково-технічний прогрес у галузі обробки, накопичення та передачі 

повідомлень призвів до радикального скорочення витрат ресурсів на здійснення 

цих процесів і створив передумови для комерціалізації тих видів інформаційної 

діяльності, які раніше не становили інтересу для бізнесу через їхню збитковість 

або низьку прибутковість.  

2. Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку в 

розвинених країнах 

Сегментація ринку – це поділ ринку на групи покупців, для кожної з яких 

можуть знадобитись окремі товари та/чи системи маркетингу.  

При здійсненні сегментації інформаційного ринку доцільно виходити з 

таких ознак повідомлень: 

• для виконання яких інформаційних функцій призначені повідомлення; 

• галузь/сфера використанні отриманої інформації; 

• ресурсомісткість поданої інформації, ступінь переробки первинних 

повідомлень;  

• режим попиту на інформацію, періодичність її подання. 

Останнім часом традиційні друковані ЗМІ трансформуються у так звані 

полімедіа, одна з можливих схем роботи яких наступна: журналіст готує 

коротке повідомлення, що по мобільну телефоному передається в редакцію 

дочірнього телевізійного каналу; детальний репортаж готується для сайту; ще 

детальніший — для вечірніх теленовин; 

 і нарешті, журналіст робить публікацію для завтрашнього випуску 

газети.  

Характерними ознаками полімедіа є: 

• оперативне отримання та передача повідомлень; 

• багатоваріантність координації редакторської роботи (у тому числі 

дистанційна); 

• паралельна технологія виробництва та подання новин. 

Надзвичайно важливий сегмент інформаційного ринку представлений 

спеціалізованими інформаційними агентствами, найбільше з яких — Рейтер 
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(йому понад 150 років) пропонує своїм споживачам такі послуги: фінанси та 

бізнес (котирування цінних паперів та курси валют, аналіз новин фінансового 

ринку), укладання угод із цінними паперами та валютами безпосередньо з 

терміналів Рейтер, новини і телебачення. Основним споживачем інформації 

Рейтер є фінансовий сектор, який вимагає достовірної і водночас оперативної 

інформації. 

Потужний сегмент інформаційного ринку складають аудиторсько-

консультаційні послуги. На міжнародному рівні сегмент аудиторських послуг 

функціонує на засадах олігополії, оскільки до кінця 2001 р. тенденції його 

розвитку визначалися політикою так званої «великої п’ятірки»  групи 

транснаціональних компаній.  

Однією з головних проблем розвитку інформаційного ринку на Заході 

є протиріччя між об’єктивністю подачі інформації та фінансуванням 

інформаційної діяльності, оскільки оперативна подача користувачам 

достовірної та повної інформації вимагає значних витрат коштів. На практиці 

реалізується кілька таких підходів до фінансування інформаційної діяльності, 

кожний з яких має свої позитивні та негативні сторони: 

 передплата/абонентська плата; 

 поєднання доходів від реклами та передплати; 

 фінансування в межах медіахолдингу. 

 

Лекція № 12 

Тема. Світовий досвід організації інформаційної діяльності у сфері 

управління 

План 

1. Інформаційно-психологічні операції та війни.  

2. Міжнародні відносини в інформаційній сфері.  

1. Інформаційно-психологічні операції та війни 
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Інтенсифікація та глобалізація інформаційної діяльності останніми 

десятиріччями стимулювали розвиток такого суспільного феномену, як 

інформаційно-психологічні операції та війни. Полем їх діяльності є не лише 

політика, а й економіка та інші сфери життєдіяльності суспільства, де 

приймаються будь-які управлінські рішення. 

Інформаційні війни мають дві складові: 

а) технічну – спрямовану на комп’ютери та інформаційні системи; 

б) гуманітарну  спрямовану на індивідуальну та масову психологію. 

Головні характеристики інформаційно-психологічних операцій та війн. 

1.  Вони спираються на механізм комунікативного резонансу. Його суть 

полягає в тому, що зусилля, витрачені суб’єктом для інформаційного впливу на 

відповідний об’єкт, значно менші від отриманого суб’єктом в результаті цього 

ефекту. Сила впливу резонансних технологій проявляється не за рахунок 

новизни поданої інформації, а завдяки відповідності уявленням, притаманним 

масовій свідомості.  

2. Вони проявляються в боротьбі іміджів, тобто уявлень інших про цей 

об’єкт. 

Цикл інформаційно-психологічної операції може бути представлений у 

вигляді певної ієрархії: 

1) Оцінка (збирання розвідувальної інформації). 

2) Планування: (аналіз цільової аудиторії, розробка медіа продукту, 

визначення каналу зв’язку). 

3) Виконання (виробництво медіа продукту, поширення медіа продукту). 

2. Міжнародні відносини в інформаційній сфері 

Найвпливовіші суб’єкти міжнародних інформаційних відносин: група 

розвинених держав, перш за все «велика сімка»; міжнародні організації (МВФ, 

Світовий банк, Світова організація інтелектуальної власності тощо); великі 

транснаціональні компанії (ТНК), включаючи компанії, що діють в 

інформаційній сфері. 
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Лекція № 13 

Тема. Інформаційна діяльність у перехідному (транзитивному) 

суспільстві. Пострадянський досвід 

План 

1. Особливості інформаційної діяльності у перехідному (транзитивному) 

суспільстві. 

2. Сучасний стан інформаційних відносин в Україні та інших 

пострадянських державах. 

1. Особливості інформаційної діяльності у перехідному (транзитивному) 

суспільстві 

Конкретизуючи соціально-економічні чинники, що визначають механізми 

організації інформаційної діяльності на різних рівнях суспільної ієрархії в 

Україні, назвемо головні з них: 

1) Неусталеність відносин власності, збереження перманентної загрози 

перерозподілу майна. 

2) Великомасштабні функціональні та структурні зрушення в 

господарському комплексі країни часто обумовлені економічною кризою. 

3) Скорочення обсягів виробничого та споживчого попиту, зниження 

рівня інвестиційної активності в економіці. 

4) Поширення товарно-грошових (ринкових) відносин на ті сфери 

життєдіяльності суспільства, де вони раніше були відсутні. 

5) Формування принципово нової ролі соціально-політичних і правових 

механізмів у процесі функціонування та розвитку інформаційної сфери 

суспільства. 

 2. Сучасний стан інформаційних відносин в Україні та інших 

пострадянських державах 

Звичайно, через дуже низьку прозорість пострадянських ринків 

інформацію про вплив певних ФПГ, інших суб’єктів на ті чи інші ЗМІ не можна 
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вважати повністю достовірною. Але можна вважати, що інформація має 

високий/достатній ступінь достовірності, якщо: 

 інформація про такий вплив має відкритий характер, тобто 

опублікована (оприлюднена) в ЗМІ (бажано в кількох); 

 оприлюднена (опублікована) інформація не була документально і 

публічно спростована, особливо в судовому порядку; 

 спостерігається кореляція між позитивним характером повідомлень про 

тих чи інших суб’єктів у певних ЗМІ та інформацією про вплив цих суб’єктів на 

означені ЗМІ; 

 спостерігаються повідомлення негативного характеру про суб’єктів, що, 

за інформацією певних джерел, є політичними чи діловими конкурентами 

суб’єктів, які контролюють цей ЗМІ. 

 

Лекція № 14 

Тема. Інформаційна діяльність у перехідному (транзитивному) 

суспільстві. Пострадянський досвід 

План 

1. Суб’єкти пострадянського інформаційного ринку. 

2. Проблеми розвитку інформаційної діяльності в пострадянському 

суспільстві. 

1. Суб’єкти пострадянського інформаційного ринку 

У сфері обігу інформації виробничого призначення з’явився новий тип 

суб’єктів інформаційного ринку – спеціалізовані ділові та аналітичні видання, 

зорієнтовані перш за все на задоволення інформаційних потреб підприємців, а 

також працівників органів державної та місцевої влади й управління.  

Діяльність суб’єктів інформаційних відносин у пострадянських країнах має 

багато спільного. Це й обумовлює доцільність її узагальнення та аналізу з 

метою формулювання проблем, притаманних інформаційній сфері України та 

пошуку шляхів їх розв’язання. 



49 
 

2. Проблеми розвитку інформаційної діяльності в пострадянському 

суспільстві 

Проблеми розвитку інформаційної діяльності в пострадянських країнах 

можна розподілити на такі взаємопов’язані групи: 

 соціально-політичні (позбавлення інформаційної сфери функцій 

трансформації фінансового капіталу в політичну владу; інформаційні аспекти 

національної безпеки); 

 організаційно-правові (розвиток законодавства про інформацію; 

розширення сфери дії правових відносин при радикальному скороченні поля дії 

нелегітимних стосунків в інформаційному просторі); 

 фінансово-економічні (вдосконалення економічного механізму 

функціонування інформаційної сфери суспільства, оптимізація джерел 

фінансування різних видів інформаційної діяльності для якнайкращого 

задоволення потреб суспільства в інформації); 

 технологічні (вдосконалення інструментів інформаційної діяльності в 

контексті своєчасного забезпечення споживачів достовірною та повною 

інформацією). 

Вплив же соціально-політичних чинників на формування інформаційних 

потоків у сфері прийняття професійних управлінських рішень складніший, ніж 

у сферах обігу побутової інформації, і проявляється в таких напрямах: 

 лобіювання певних рішень в органах законодавчої та виконавчої влади, 

у тому числі із проведенням інформаційно-психологічних заходів у 

підконтрольних ЗМІ; 

 вплив на формування настанов і стереотипів менеджерів різних рівнів у 

сфері державного, підприємницького та громадського управління в контексті 

застосування суджень та інтуїції для прийняття рішень; 

 вплив на масову свідомість і поведінку дрібних підприємців за рахунок 

маніпулювання якісними та кількісними параметрами повідомлень у ЗМІ; 
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 формування ланцюга «масова свідомість – масова поведінка (покупців, 

виборців та ін.) – інформація для прийняття професійних рішень»; 

 превалювання в контент-структурі повідомлень ЗМІ тематики, що 

відображає групові коротко- та середньотермінові інтереси над тематикою 

загальнонаціонального значення, створює гостру нестачу ідей, необхідних для 

стратегічного розвитку суспільства. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Інформація та її функції, атрибути і властивості.  

2. Суспільний розвиток і зростання потреби суб’єктів в інформації. 

Перспективи розвитку інформаційної діяльності в суспільстві.  

3. Структура, напрями та види інформаційної діяльності.  

4. Економічна інформація.  

5. Комунікаційний процес.  

6. Модель обміну інформацією за К. Шенноном.  

7. Інформаційні шуми, бар’єри та фільтри.  

8. Психологічна складова обміну інформацією.  

9. Психологічні характеристики індивіда та інформаційна діяльність. 

Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності.  

10.  Вплив психологічних механізмів на прийняття рішень. 

11.  Класифікація інформації.  

12.  Суб’єкти інформаційних відносин і форми організації інформаційної 

діяльності у суспільстві. 

13.  Інформаційна потреба та інформаційний цикл. 

14.  Система оцінки інформаційних потреб.  

15.  Характеристика інформаційних потреб суб’єктів інформаційних 

відносин та загальні чинники їх задоволення.  

16.  Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та 

механізмами функціонування. 

17.  Інформаційні посередники.  

18.  Друковані видання як джерело інформації для підготовки 

управлінських рішень.  

19.  Електронні джерела інформації.  

20.  Джерела статистичної інформації.  
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21.  Реклама, виставки, конференції як джерела інформації для підготовки 

управлінських рішень.  

22.  Консультативні послуги як джерело інформації.  

23.  Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного 

процесу.  

24.  Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. 

25.  «Пастка часу». Інформаційна робота як процес творчого мислення. 

26.  Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному 

процесі. 

27.  Організація інформаційної діяльності юридичної особи.  

28.  Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності.  

29.  Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління.  

30.  Кадрове та матеріально-технічне забезпечення інформаційно-

аналітичної діяльності організації.  

31.  Правове забезпечення інформаційної діяльності суб’єктів у сфері 

управління. 

32.  Організація процесу інформаційно-аналітичного забезпечення потреб 

споживачів.  

33.  Зміст інформаційно-аналітичної діяльності: загальні поняття та 

визначення. 

34.  Інформаційно-аналітична діяльність (ІАД) у сфері управління.  

35.  Роль і місце ІАД в управлінні.  

36.  Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері управління.  

37.  Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект і концепція.  

38. Регіональні інформаційно-аналітичні служби в системі 

інформаційної діяльності органів управління.  

39.  Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади. 

40. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в розвинених 

країнах.  
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41.  Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку в 

розвинених країнах. 

42.  Інформаційно-психологічні операції та війни.  

43.  Міжнародні відносини в інформаційній сфері.   

44.  Особливості інформаційної діяльності у перехідному (транзитивному) 

суспільстві.  

45.  Сучасний стан інформаційних відносин в Україні й інших 

пострадянських державах.  

46.  Суб’єкти пострадянського інформаційного ринку.  

47.  Проблеми розвитку інформаційної діяльності в пострадянському 

суспільстві. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з дисципліни 

«Інформаційна діяльність в державних установах» передбачає визначення 

якості його роботи та рівня здобутих протягом навчання умінь і знань, яка 

передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час поточного 

та підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль включає оцінювання в балах роботи на 

лекційних, семінарських і практичних заняттях, факту та якості виконання 

самостійних робіт, виступів на заняттях, виконання письмових та усних 

аудиторних і домашній завдань, а також інших обов’язкових навчальних 

доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок.  

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, виконання 

студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль студентів у парах і 

групах, самоконтроль тощо. 

Робота на лекціях із застосуванням елементів діалогу, бесіди, дискусії, 

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами. 

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді студента, 

тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем функціонування 

української мови у професійній сфері тощо. Рівень знань студента з кожної 

теми оцінюється від 0 до 5 балів. 

5 балів – відповідь відповідає рівню компетенції (доскональному або 

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь 

відзначається багатством словника, граматичною правильністю, додержанням 

стильової єдності і виразності.  
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3,4 бали – відповідь відповідає рівню компетенції (базовому або 

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень знань з 

теми. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, відповідає 

стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності викладання думки, у 

формуванні певних доведень відчутна поверховість. 

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному або 

продуктивному. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація 

доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не 

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності стилю, 

виклад загалом зв’язаний, але помітна бідність словника. 

Виконання завдань, залежно від рівня розгляду студентами окремих 

теоретичних положень теорії і практики дисципліни та умінь і навичок їх 

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів. 

Критеріями оцінювання реферату є: відповідність змісту реферату 

обраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних джерел, 

наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність виконаної 

роботи, стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо оформлення. 

Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу оцінити його від 0 до 

10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на семінарському занятті, 

оцінка за реферат може виставлятися як середньоарифметичне оцінок за 

рецензією та за захист реферату. 

За результатами поточного контролю в семестрі, формою підсумкового 

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 70 балів. 
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