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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Аналітична діяльність» 

Курс 4 4 

Семестр 8 8 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 32 6 

Модульний контроль - - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 88 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Статус дисципліни:  вибіркова 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Підготовка фахівців управлінського напрямку має на меті дати слухачам 

теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем 

управлінської сфери, державного управління та місцевого самоврядування. 

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Аналітична діяльність» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр міститься як теоретичний 

матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань та навичок на практиці.  

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
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Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни «Аналітична 

діяльність» 

Основні поняття дисципліни 

«аналітична діяльність» 
13 2 1    10 

 
Основні різновиди системного аналізу. 

Роль системного підходу в науці та 

практиці. 

13 2 1    10 

 

Специфіка здійснення інформаційно-

аналітичної роботи 
14 2 1    11 

 

Модульний контроль   

Разом 40 6 3 - - - 31 
Змістовий модуль 2. Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності 

Методологія аналітичної роботи 14 2 1    11 

 

Практика інформаційно-аналітичної 

діяльності 
15 2 2    11 

 
Аналіз та прогнозування державної 

інформаційної політики. Інформаційні 

інновації та інфраструктура. 

15 2 2    11 

 

Практичні аспекти реалізації 14 2 1    6 
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інформаційно-аналітичної діяльності в 

сфері управління 
 

Практичні аспекти реалізації 

інформаційно-аналітичної діяльності в 

системі науково-технічної інформації 

14 2 1    6 

 

Інформаційні продукти як результат 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

Методика підготовки інформаційно-

аналітичних продуктів. 

14 2 1    6 

 

 Інформаційне обслуговування та 

інформаційно-аналітичні послуги 
14 2 1    6 

 

Модульний контроль   

Разом 80 14 9    57 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 20 12 - - - 88 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни «Аналітична 

діяльність» 

Основні поняття дисципліни 

«аналітична діяльність» 
11 1     10 

Основні різновиди системного аналізу. 

Роль системного підходу в науці та 

практиці. 

11 1     10 

Специфіка здійснення інформаційно-

аналітичної роботи 
11 1     10 

Модульний контроль   

Разом 33 3     30 
Змістовий модуль 2. Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності 

Методологія аналітичної роботи 11 1     10 

Практика інформаційно-аналітичної 

діяльності 
 1     10 

Аналіз та прогнозування державної 

інформаційної політики. Інформаційні 

інновації та інфраструктура. 

11 1     10 

Практичні аспекти реалізації 11      11 



6 

 

інформаційно-аналітичної діяльності в 

сфері управління 

Практичні аспекти реалізації 

інформаційно-аналітичної діяльності в 

системі науково-технічної інформації 

11      11 

Інформаційні продукти як результат 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

Методика підготовки інформаційно-

аналітичних продуктів. 

11      11 

 Інформаційне обслуговування та 

інформаційно-аналітичні послуги 
21      21 

Модульний контроль   

Разом 87 3     84 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 120 6  - - - 114 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

Теоретико-методологічні засади дисципліни «Аналітична діяльність» 

 Тема 1. Основні поняття дисципліни «аналітична діяльність» 

   Сутність поняття «аналітична діяльність». Основні підходи до аналітичної 

діяльності. Еволюція розвитку поняття «аналітична діяльність». Структура 

аналітичної діяльності. Об'єкт та функції аналітичної діяльності. Основні 

принципи аналітичної діяльності. Характеристика основних різновидів 

аналітичної діяльності. 

 Література [2-5; 8; 11; 19-21; 22; 27]   

   Тема 2. Основні різновиди системного аналізу. Роль системного підходу 

в науці та практиці. 

  Поняття та основні види системного аналізу. Зміст і технологія системного 

аналізу. Методологія системного аналізу. Принципи системного аналізу. Функції 

системного підходу в науці. Основні етапи системного аналізу. Системні ідеї в 

практичному житті суспільства. 

Література [2-5; 8; 11; 12; 19-21; 22; 27]  

    Тема 3. Специфіка здійснення інформаційно-аналітичної роботи 

 Сутність та основні положення інформаційно-аналітичної роботи. Зміст 

інформаційно-аналітичної роботи. Системний аналіз і моделювання в 

інформаційно-аналітичній роботі. Синергетичні аспекти інформаційно-

аналітичної роботи. Когнітологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи. 

Припущення і передбачення в інформаційно-аналітичній роботі. 

Література [1-6; 11; 19-21; 22; 27-28]   

  Змістовий модуль 2. Особливості розвитку інформаційно-аналітичної 

діяльності 

     Тема 4. Методологія аналітичної роботи 

  Методологічні засади інформаційних досліджень. Методика формування 

інформаційної бази досліджень з відкритих і прихованих джерел. Методи роботи 
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з документами. Методи аналітико-синтетичної обробки первинної інформації. 

Методи роботи з джерелами та літературою. Методи ведення бесіди та 

спостереження. Підготовка окремих видів інформації (аналітичних документів). 

Література [1; 3; 4; 6; 7; 24]   

 Тема 5. Практика інформаційно-аналітичної діяльності 

    Планування, попередній аналіз та зіставлення інформації. Інтерпретація 

даних, виділення нецільової інформації. Оцінка інформації, факторів 

дезінформації. Виявлення прогалин в інформації, вибіркове оновлення 

інформації. Отримання вивідної інформації, вибір методів аналізу. Зберігання 

інформації, бази даних, типів звітів. Протиріччя в інформації, класифікація 

повідомлень. 

Література [1; 3; 4; 6; 7; 24]   

  Тема 6. Аналіз та прогнозування державної інформаційної політики. 

Інформаційні інновації та інфраструктура. 

  Аналіз в державній інформаційній політиці. Аналіз національних та 

регіональних інформаційних процесів, подій, явищ в державній інформаційній 

політиці. Стратегічний аналіз інформаційного середовища. Прогнозування в 

державній інформаційній політиці та інформаційних процесів: сутність, форми та 

методи. Система та порядок розроблення інформаційних прогнозів. 

Прогнозування глобальних, національних та регіональних інформаційних 

викликів та загроз. Технічні характеристики та технічний захист державної 

інформаційної політики. Інтегрована багатосервісна широкосмугова мережа 

зв’язку. Автоматизоване формування словників. Електронні урядування та 

документообіг. Інфополіси. 

Література [4; 9; 13; 14-16; 18; 22; 25; 29]   

 Тема 7. Практичні аспекти реалізації інформаційно-аналітичної 

діяльності в сфері управління 

     Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в сфері управління. 

Роль і місце аналітичної діяльності в сфері управління. Технології інформаційно-

аналітичної діяльності в сфері управління. Інтегрована інформаційно-аналітична 

система: проект та концепція. Місце регіональної інформаційної служби в 

системі інформаційно-аналітичної діяльності органів управління. Інформаційно-

аналітична робота органів державної виконавчої влади. 

              Література [4; 9; 10; 13; 14; 17; 18; 22; 25; 26; 29; 30] 

  

 Тема 8. Практичні аспекти реалізації інформаційно-аналітичної 

діяльності в системі науково-технічної інформації 

   Інформаційно-аналітична діяльність в системі науково-технічної 

інформації: методичні та організаційні засади. Галузева система науково-

технічної інформації. Основні напрями науково-технічної діяльності у 

регіональних центрах науково-технічної інформації. Роль організацій системи 

науково-технічної інформації у розвитку інформаційно-аналітичного 

забезпечення інноваційних процесів. Регіональні та місцеві особливості 

інформаційно-аналітичної діяльності. Роль УкрІНТЕІ в інформаційно-
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аналітичному забезпеченні науково-технічної інформації.  

 Література [3; 4; 7; 13; 22; 29] 

 Тема 9. Інформаційні продукти як результат інформаційно-

аналітичної діяльності. Методика підготовки інформаційно-аналітичних 

продуктів. 

  Поняття про інформаційну продукцію. Взаємозв'язок понять 

«інформаційна продукція», «інформаційний продукт», «інформаційні послуги». 

Виробники інформаційної продукції. Регламент на інформаційну продукцію. 

Інформаційно-аналітична продукція: питання типології. Класифікація 

інформаційно-аналітичної продукції. Загальна методика створення документації 

інформаційно-аналітичної продукції. Довідка як форма інформаційно-

аналітичного обслуговування. Методика складання дайджесту та реферату.  

                Література [3; 4; 7; 13; 22; 29]  

 Тема 10. Інформаційне обслуговування та інформаційно-аналітичні 

послуги 

    Сутність інформаційного обслуговування та інформаційно-аналітичних 

послуг. Інформаційно-аналітичні послуги: різновиди, характеристика. Послуги 

документального обслуговування. Фактографічне і концептографічне 

обслуговування. Огляд як результат оглядово-аналітичної діяльності.   

Література [3; 4; 7; 13; 22; 29] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна кількість 

балів. 

- 
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7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Що таке аналітика? 

2. Чим відрізняється аналітика від аналітичної роботи? 

3. У чому полягає мета аналітичної діяльності? 

4. Розкрийте співвідношення понять інформаційна та аналітична робота. 

5. Висвітліть структуру аналітики. 

6. Назвіть основні функції аналітичної діяльності суспільства. 

7. Розкрийте сутність та зміст системного аналізу. 

8. Що таке системний підхід? 

9. Назвіть основні види системного аналізу. 

10. Виділіть головні етапи системного аналізу. 

11. Вкажіть основні функції системної методології в науці. 

12. Назвіть основні варіанти розуміння сутності системного аналізу. 

13. Розкрийте основні положення інформаційно-аналітичної роботи. 

14. Висвітліть зміст інформаційно-аналітичної роботи. 

15. Розкрийте основні напрями застосування обробки інформації. 

16. Назвіть основні функції інформаційно-аналітичної роботи. 

17. Вкажіть рівні інформаційно-аналітичної діяльності. 

18. Що є об'єктом інформаційно-аналітичної роботи? 

19. Назвіть компоненти проблемної ситуації. 

20. Сформулюйте інтелектуальні засоби для аналізу проблемної ситуації. 

21. Оберіть рівень і форми аналітичної роботи у конкретній ситуації. 

22. Як співвідноситься методологія та методика аналітичної роботи? 

23. У чому полягає значення припущень під час проведення аналітичних 

досліджень? 

24. Проаналізуйте комплексні методи аналітичного дослідження. 

25. Напишіть план своєї роботи як аналітика на наступний місяць. 

26. Здійсніть попередній аналіз і зіставлення джерел інформації для обраної 

проблеми. 

27. Які існують види планів? Охарактеризуйте їх. 

28. Здійсніть аналіз інформації стосовно обраної проблеми з точки зору 

доцільності. 

29. Що таке фактор дезінформації? 

30. Які труднощі в інтерпретації інформації супроводжують роботу аналітика? 

31. Визначте принципи та науково-методичні засади системного аналізу 

державної інформаційної політики. 

32. Назвіть основні види та методи аналізу державної інформаційної політики. 

33. Що таке макропропорції у прогнозуванні державної інформаційної політики? 

34. Яким чином здійснюється прогнозування глобальних інформаційних викликів 

та загроз? 

35. Чи можна прогнозувати національні та регіональні інформаційні виклики та 

загрози? 
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36. Назвіть основні види прогнозування державної інформаційної політики. 

37. Проаналізуйте особливості інформаційно-аналітичної діяльності в сфері 

управління. 

38. Назвіть основних суб'єктів аналітики. 

39. Що становить інформаційну складову управлінської праці? 

40. Яка мета здійснення інформаційного забезпечення управління? 

41. На які основні категорії можна поділити управлінську інформацію? 

42. Що таке інформаційно-аналітичні технології? 

43. Яка організація в Україні виконує інформаційне забезпечення науково-

технічною інформацією на загальнодержавному рівні? 

44. Які організації в Україні виконують інформаційне забезпечення науково-

технічною інформацією на регіональному рівні? 

45. Які організації в Україні виконують інформаційне забезпечення науково-

технічною інформацією на місцевому рівні? 

46. Які завдання виконують центри аналізу інформації? 

47. Які інформаційно-аналітичні послуги надає УкрІНТЕІ? 

48.  Якими є результати інформаційно-аналітичної діяльності? 

49. Розкрийте сутність поняття “інформаційно-аналітична продукція”. 

50. Назвіть основні види інформаційно-аналітичної продукції. 

51. Що входить до складу інформаційно-аналітичної продукції? 

52. Чи може інформаційно-аналітична продукція існувати в нематеріальній формі? 

53. Назвіть інформаційні продукти і послуги, що надаються в результаті 

документного обслуговування. 

54. Що є відмінною рисою інформаційно-аналітичного документа? 

55.  Розкрийте сутність поняття “інформаційно-аналітичні послуги”. 

56. Назвіть головні складові інформаційно-аналітичних послуг. 

57. Що таке огляд в інформаційно-аналітичній діяльності? 

58.  Назвіть головні функції огляду. 

59. Розкрийте сутність та зміст поняття “фактографічне обслуговування”. 

60. Назвіть основні види вторинних документів, характерні для 

концептографічного обслуговування. 

 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
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Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

 

1. Теоретичні засади аналітичної діяльності. 

2. Сутність поняття «аналітична діяльність». Основні підходи до аналітичної 

діяльності. 

3. Інформаційна та аналітична робота: співвідношення понять. 

4.  Сутність системного аналізу та його роль в аналітичній діяльності. 

5.  Основні різновиди системного аналізу.  

6. Роль системного підходу в науці та практиці. 

7. Сутність та основні напрямки синергетики. 

8.  Системні методи і процедури в системному аналізі. 

9. Методи вирішення проблем з точки зору системного аналізу. 

10. Комплексні методи дослідження в аналітичній роботі. 

11. Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності. 

12. Методологія аналітичної роботи. 

13.  Практика інформаційно-аналітичної діяльності. 

14. Планування, попередній аналіз та зіставлення інформації. 

15. Особливості застосування спеціально-історичних методів аналізу. 

16. Аналіз та прогнозування державної інформаційної політики. 

17. Принципи та науково-методичні засади аналізу державної інформаційної 

політики. 

18. Системний та стратегічний аналіз державної інформаційної політики. 

19. Практичні аспекти реалізації інформаційно-аналітичної діяльності в сфері 

управління. 

20. Місце регіональної інформаційної служби в системі інформаційно-

аналітичної діяльності органів управління (на прикладі місцевих державних 

адміністрацій). 

21. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади (на 

прикладі обласної державної адміністрації). 

22.  Інформаційні продукти як результат інформаційно-аналітичної діяльності. 

23. Методика підготовки інформаційно-аналітичних продуктів. 

24. Типології інформаційно-аналітичних продуктів та послуг. 

25. Поняття про інформаційну продукцію. Взаємозв'язок понять 

“інформаційна продукція”, “інформаційний продукт”, “інформаційні послуги”. 

26. Виробники інформаційної продукції. Регламент на інформаційну 

продукцію. 

27. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології. 

28. Класифікація і характеристика основних видів огляду. 
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29. Систематичне забезпечення бібліографічною інформацією абонента. 

30. Особливості забезпечення користувачів необхідною аналітичною 

інформацією. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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