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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Всю історію людської цивілізації організація інформаційної діяльності в
сфері управління визначає не тільки якість життя людині, народам, людству, а й їх
право на життя. Світом керує той, хто породжує інформацію, організовує
інформаційний вплив на людину, людські маси. Людська цивілізація в розвитку
підійшла до створення інформаційного суспільства, економіки знань, до розуміння
необхідності розумної організація інформаційної діяльності в сфері
управління.Тільки наблизилася, але її керуючі по інерції продовжують
використовувати інформацію з придушення розумних проявів в житті, експлуатації
людини в корисливих інтересах. На сьогодні в реальному світі не сформовані
умови для забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційна безпека не стала
культурною, правовою нормою. Вже написано сотні книг про інформаційні війни,
жахливі злочини проти людини, але світ ще не готовий зрозуміти, що організація
інформаційної діяльності в сфері управління вимагає наявності розуму у
організаторів, керівників.
Мета вивчення дисципліни - спонукати учнів до роздумів про
долю людськоїцивілізації, майбутніх покаления людей, становленні інформаційног
о суспільства всвіті і Україні в чесність, необхідності боротьби за культуру організ
аціїінформаційної діяльності в сфері управління. Оволодіння студентами комплекс
омзнань, умінь і навичок в області теорії і практики організації інформаційної
діяльності в сфері управління,
формування і використання знань при досягненніпоставлених цілей.
Завдання курсу:
-формування в учнів розуміння важливості організації інформаційної діяльності в
сфері управління, активну життєву позицію в боротьбі за інформаційну безпеку,
використання інформації, знань при організації гармонійної і змістовного життя;
-Теоретичного освоєння студентами базових знань організації інформаційної
діяльності в сфері управління;
- придбання учнями первинного досвіду в розвитку свого світогляду і
світовідношення, що впливають на самовизначення в професійному житті,
формування у студентів таких якостей як самостійність і відповідальність;
-розвиток уявлень у студентів про сучасне інформаційне суспільство, проблеми
його розвитку і їх рішення через науково обгрунтовану організацію інформаційної
діяльності в сфері управління;
-розвиток у студентів розуміння практичної значущості розглянутих теорій і
базових навичок філософського, психологічного розуміння і інтерпретації життєвої
реальності через освоюються моделей організацію інформаційної діяльності в
сфері управління.
Випускник повинен бути підготовлений до вирішення професійних завдань на
основі освоєння дисциплін: менеджменту, соціології, економіки, психології,
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лінгвістики та ін., Володіння широким кругозором і культурою мислення,
навичками сприйняття реального світу, розуміння суті явищ і процесів, що
відбуваються в світі. Він повинен:
— знати:
- методологічні основи організації інформаційної діяльності в сфері управління;
- основи теорії діяльності, організації та управління;
- психофізіологічні особливості впливу інформації на людину;
- методи, техніки, технології організації інформаційної діяльності в сфері
управління;
- закони організації та управління людиною в процессі організації їм інформаційної
діяльності в сфері управління;
- характерні риси інформаційного суспільства;
- особливості функціонування механізму державного управління при організації їм
інформаційної діяльності в сфері управління;
- концептуальні та технологічні основи розробки та впровадження систем
управління інформаційною діяльністю в організаціях і суспільстві;
- теоретико-методологічні основи «управління знаннями»;
- досвід організації управління знаннями (інформацією) в сучасних організаціях.
— вміти:
- оперувати основними поняттями, категоріями організаційно-управлінських знань;
- використовувати отримані знання в процесі особистої організації інформаційної
діяльності в сфері професійного управління і самоврядування;
- використовувати свої здібності по організації інформаційної діяльності в сфері
управління в рамках реалізації покладених функціональних обов'язків;
- аналізувати існуючі і формуються погляди на природу інформаційної діяльності
і використання людського фактора в організації управління;
- використовувати сучасні методи і технології в організації інформаційної
діяльності в сфері управління на практиці, організовувати ефективний
інформаційний менеджмент в організації.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти:
- методологією організації інформаційної діяльності в сфері управління;
- системою наукових понять і науково-впорядкованих базових уявлень про всі
істотні аспекти організації інформаційної діяльності в сфері управління;
- практичними вміннями використання методів і технологій інформаційної
діяльності в сфері управління.
— бути ознайомленим:
- з сучасними концепціями в області організації інформаційної діяльності в сфері
управління;
- з методами, техніками, технологіями, що використовуються передовими школами
організації інформаційної діяльності в галузі підготовки керівників стратегічного і
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тактичного рівня;
- з тенденціями розвитку і проблемами організації інформаційної діяльності в сфері
управління.
Досягнення навчальної мети програми передбачається здійснити
активізацією мислення студентів, його розвитком, самостійним виробленням ними
рішень в галузі організації і управління, постійною взаємодією студентів і
викладачів за допомогою прямих і зворотних зв’язків, творчого мислення
викладача. Важливим при підготовці фахівців є не стільки одержання знань, як
розвиток здатності їхній використовувати, по-управлінському мислити. Це вимагає
від викладачів володіння складною технікою управління розвитком мислення
студентів, здатності створювати проблемні ситуації, стимулювати їх пізнавальну
активність.
Дисципліна вивчається після засвоєння студентами комплексу
необхідних знань в галузі природничих, суспільних, технічних, гуманітарних
дисциплін і умінь їх використовувати в практичній управлінській діяльності і, у
першу чергу, після проходження курсів: теорії соціального управління,
менеджменту і управління бізнесом, основ економіки, психології управління,
соціології, філософії, методології тощо.
Для вирішення завдань підготовки програмою визначені наступні
методи активного навчання: проблемні лекції, семінари і тематичні дискусії,
контрольні і випускні роботи, імітаційні вправи, аналіз ситуацій, виконання ролей,
ділові ігри.
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ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни
“Організація інформаційної діяльності в сфері управління”
Розділ I. Теоретико-методологічні основи організації інформаційної
діяльності в сфері управління
Тема 1. Вступ в світ організаційної, інформаційної діяльності
Життєдіяльність і діяльність. Структура діяльності. Системне конструювання в
світі діяльності. Структура рефлексії. Дві спрямованості в системогенезе. Дві
спрямованості організації мислення. Дві орієнтації логічних ідей. Дві орієнтації в
групподінаміке і конфліктогенез. Онтологія світу діяльності. Метасістеми і
аналітика. «Закони буття» і стратегічне управління.
Основні поняття, категорії, явища, що розглядаються теорією організації.
Концепція організації та організаторського явища. Системні основи організаціі.
Організація як об'єкт управління.
Самоврядування і самоорганізація. Комунікації і ступені протиріч. Загальні
поняття про залежності, законах і закономірностях. Закон синергії. Закон
самозбереження. Закон розвитку. Закон інформованості упорядкованості. Закон
єдності аналізу і синтезу. Закон композиції і пропорційності. Специфічні закони
соціальної організації. Закони формування взаємовідносин у системі «людинаорганізація».
Принципи статичної та динамічної організації. Організаційна культура.
Еволюція поняття «інформація». Кількісні та якісні характеристики інформації.
Інформаційна культура. Інформаційна моральність.
Система, принципи та методи управління. Управлінська праця. Основні функції
управління. Управлінські рішення, комунікації, лідерство і керівництво в
організації.
Література [3,4,5,13,43,47,53,55,69,83,88].
Тема 2. Характеристики управлінської інформації
Інформаційне середовище Корпоративна інформація
Цінність інформації Інтегрована автоматизація Інформатизація
менеджменту Цілеспрямований стан. Корисність інформації.
Адекватність інформації. Інформаційні технології. Інформаційний шум.
Інформаційний потік. Інформаційна культура.
Основні способи визначення цінності інформації. Особливості оцінки
цінності корпоративної інформації. Залежність між вартістю інформації і вигодою
від її придбання. Суть та особливості інформаційно-динамічних технологій.
Сутність інтегрованої автоматизації менеджменту. Визначати основні
характеристики управлінської інформації.
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Форми адекватності інформації. Форми адекватності інформації.
Вимірювання інформації та адекватність. Критерії оцінювання інформації
відповідно до напрямків подолання інформаційних шумів.
Якість інформації. Основні проблеми в області якості інформації, з якими
найчастіше зустрічаються підприємства та організації в процесі експлуатації інформаційних систем. Психологічні причини спотворення інформації.
Література: [2,23,36,50,55,64,66,69,74,100].
Тема 3.Інформатізація суспільства: теоретико-методологічні проблеми
Основні тенденції розвитку інформаційного суспільства. Синергетична парадигма
світобачення. Синергетична парадигма управління розвитком. Синергетичні
ефекти глобального інформаційного простору. Інформаційний простір соціальної
сфери: погляд з позицій синергетики. Ключові поняття синергетики: флуктуації і
біфуркації. «Пульсуючий менеджмент».
«Пульсації» як передкризовий стан самоорганізованих систем. Синергізм
(синергетичного) як дію частин однієї системи або кількох систем посилюється
сістемообразованія на макрорівні.
Інформатизація суспільства як реалізація комплексу заходів, спрямованих на
забезпечення повного і своєчасного використання членами суспільства достовірної
інформації.
Зміни в сфері виробництва, укладу життя, системі цінностей. Виробництво і
споживання інтелекту, знань. Збільшення частки розумової праці. Необхідність
розвитку у людини здатності до творчості.
Характерні риси інформаційного суспільства: вирішено проблему інформаційної
кризи; забезпечений пріоритет інформації в порівнянні з іншими
ресурсами;головною формою розвитку - інформаційна економіка; зберігання,
обробка і використання знань за допомогою новітньої інформаційної техніки і
технології;інформаційні технології охоплюють всі сфери соціальної діяльності
людини; за допомогою засобів інформатики реалізований вільний доступ кожної
людини до інформаційних ресурсів всієї цивілізації.
Комп'ютеризація суспільства як один з етапів переходу до інформаційного
суспільства.
Інформатизація суспільства як процес глобалізації економіки, науки, освіти,
культури. Об'єктивна обумовленість інформатизації суспільства
Інформатизація та глобалізація суспільства. Інформаційні бар'єри. Інформаційні
ресурси, продукти та послуги. Нова або інформаційна економіка, її особливості та
ознаки. Інновації та телекомунікаційні технології в новій економіці. Критичні
технології.
Література [8,23,24,25,38,40,46,48-50,63,88].
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Тема 4. Організаційна та інформаційна культура суспільства
Соціальні аспекти інформатизації суспільства. Інформаційний аспект соціального
простору. Трансформація інформаціонно - комунікативних процесів в сучасній
культурі. Метаінформаціонная детермінанта культурогенеза. Вплив неокласичної
культурної концепції на формування інформаційного суспільства.
Роль інформаційних технологій в системі інформаційної культури суспільства.
Інформаційно-правові ресурси становлення громадянського суспільства.
Правосвідомість як соціокультурний феномен інформаційного суспільства.
Роль і значення цивілізаційного фактора в розвитку міжетнічних взаємодій.
Україна на порозі змін (проблеми міжнаціонального спілкування в умовах
глобалізації). Вибір в діалозі культур. Інформаційна екологія. Християнство на
шляху до інформаційної парадигмі. Формування ціннісного свідомості - парадигма
розвитку інформаційної культури. Ментальність в світлі нової парадигми
природознавства. Від несвідомих стереотипів до взаєморозуміння. Системність
інформаційного спілкування. Інформаційний обмін в спілкуванні. Психологія
масового інформаційного впливу. Групові конфлікти: сучасна точка
зору. Толерантність в інформаційній культурі суспільства і особистості.
Інформаційні межі екстремальності і екстремізму. Формування інформаційної
культури учнівської молоді як засобу самореалізації особистості в умовах
інтерактивної інформаційної середовища. Інформація та ресурс в соціокультурних
системах. Інформація як об'єкт цивільного права.
Модель інтелектуальної інформаційної системи в освіті. Освітній стандарт як
основа інформаційно-пізнавального процесу. Моделі знань як концептуальна
основа педагогічного проектування. Комп'ютеризація навчальних дисциплін як
найважливіша умова організації дистанційного навчання. Герменевтічній аспект
інформації. Номологіческой статус структур - основа тотальних інформацій:
логіко-філософський і лінгво-філософський аспекти.
Формування інформаційного світогляду сучасного студента як ознака просування
до інформаційного суспільства до інформаційної культури.
Література [8,18,38,61,63,65,66,70,86,88,91,97,102].
Тема 5.Человек як суб'єкт і об'єкт управлінської діяльності
Людина як феномен природи. Рефлексія як феномен людини. Міжполушарна
асиметрія мозку. Стану свідомості. Людина як біосоціальна і духовна система в
сфері управління. Людина як інформаційно - енергетичний комплекс. Человек і
інформація. Особливості сприйняття інформації людиною. Модель мислення
людини, яка приймає рішення. "Модель світу" і прийняття рішень. Закони, що
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керують людиною в процесі прийняття рішень.
Світогляд інформаційного суспільства і людини. Досистемно, системне і
постсістемное мислення людини в умовах інформаційного суспільства. Становище
особистості в інформаційному суспільстві: сучасні тенденції. Проблеми
інформаційної культури особистості. Роль особистості в створенні культури і
інформації: спосіб взаємозв'язку зі світом.
Інформаційна культура та оптимізація міжособистісних відносин в поліетнічному
середовищі. Основи інформаційної культури особистості: дидактичні проблеми.
Концепція формування інформаційної культури особи. Людина в інформаційному
суспільстві: переваги і небезпеки. Необхідність спеціальної інформаційної
підготовки людини. Інформаційна грамотність і інформаційна культура особи :
схожість і відмінність. Загальнометодологічні принципи організації інформаційної
освіти. Вивчення інформаційної культури як об'єкту міждисциплінарних наукових
досліджень. Вивчення і узагальнення зарубіжного досвіду інформаційної
підготовки різних категорій споживачів інформації. Базові принципи суспільства
знань ЮНЕСКО.
Психофізіологічні особливості вікових груп учнів як основа
диференційованого підходу до створення комплексу навчально-методичних
матеріалів щодо формування інформаційної культури особистості. Людина, освіту,
інформація: аспекти взаємодії.
Інформаційна безпека особистості на сучасному етапі розвитку інформаційного
суспільства. Інформатизація та здоров'я. Вплив інформації на здоров'я і
продуктивну діяльність людини.
Література [3,7,14,30,33,43,51,64,65,77,89].
Модуль ІІ. Організації інформаційної діяльності в сфері управління
Тема 6. Інформаційно-аналітична діяльність: основи теорії та практики
Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності. Науковоінформаційна діяльність. Наукова інформатика. Поняття «інформація». Поняття
«інформаційні процеси». Аналітична складова інформаційно-аналітичної
діяльності. Поняття «аналітика». Поняття «інформаційна аналітика».
Інформаційно-аналітична діяльність: практичні аспекти реалізації у сфері
управління. Зміст інформаційно-аналітичної діяльності: загальні поняття та
визначення . Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління. Роль і місце
ІАД в управлінні. Технології інформаційно-аналітичної діяльності у сфері
управління. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція.
Інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів
управління. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади.
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Інформаційно-аналітична діяльність: практичні аспекти реалізації в системі
науково-технічної інформації. Методи аналізу і синтезу інформації. Загальні
принципи підготовки аналітичних документів. Поняття аналізу і синтезу як
процесів та видів аналітико-синтетичної переробки інформації і документації.
Інформаційний аналіз і синтез: завдання та зміст.
Контент-аналіз як метод дослідження інформації, прогностичні методики
прийняття управлінських рішень.
Інформаційні продукти як результат інформаційно-аналітичної діяльності .
Трактування терміну «інформаційні продукти». Взаємозв’язок понять
«інформаційна продукція» — «інформаційний продукт» — «інформаційна
послуга» . Інформаційно-аналітична продукція: питання типології. Інформаційне
обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги. Оглядово-аналітичний
документ: поняття, класифікація, структура, методика складання. Методика
підготовки інформаційно-аналітичних продуктів.
Література [11,31,63,68,84,85].

ління

Тема 7.Організацію інформаційної діяльності в сфері політичного управ

Інформаційна політика на сучасному етапі. Інформаційне суспільство і
відкритість влади. Загрози в інформаційній сфері. Державна інформаційна політика
у контексті інтеграції України в Європейський Союз. Телебачення в системі
соціальних комунікацій суспільства. Імідж України: варіанти можливих
інформаційних стратегій. “Перебудова” в контексті породження сучасної
міфології.
Мислення інформацією. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності. Основні прояви стратегій. Стратегія як не тактика. Стратегія як
методологія роботи з невідомим. Стратегічні виклики Україні. Стратегічні
наслідки розвитку інформаційних технологій для військової справи.
Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери.
Інформаційна політика Організації Об’єднаних Націй. Американський досвід
розвитку національної інформаційної інфраструктури. Канадський досвід
побудови інформаційної магістралі. Інформаційна політика Європейського Союзу
щодо побудови інформаційного суспільства. Сучасний стан інформаційної сфери в
Україні. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення.
Центральні органи державної влади України
в галузі інформації. Концепції державної інформаційної політики.
Правове забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн. Основи
законодавства України в інформаційній сфері. Закони України щодо регулювання
різних аспектів інформаційної діяльності. Проблеми та перспективи правового
регулювання інформаційної сфери в Україні.
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Управління інформаційною безпекою на державному рівні: Загальні
принципи і українська практика. Чинники, що визначають стан інформаційної
безпеки : політичні; соціально-економічні; організаційно-технічні. Загальна
методологія і структура організаційного забезпечення інформаційної безпеки на
рівні держави. Протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам. Менеджмент
інформаційної безпеки на рівні підприємства: основні напрями і структура
політики безпеки.
Література [1,2,4,5,8,31,38,60,61,72,74,86,92,93,101].

Тема 8. Інформаційні війни
Інформаційне протиборство в історії людства. Поняття інформаційної війни.
Інформаційні війни, психологічні операції і національна безпека. Пропагандистські
дії в XX столітті. Комунікативні складові психологічної /інформаційної операції.
Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій. Інформаційна асиметрія у
формуванні інформаційного простору. Інформаційні війни та спеціальні
інформаційні операції, сутність, форми сили та засоби. Суб’єкти, об’єкти
інформаційних відносин. Інформаційні діяльность, ресурси. Суверенітет та
безпека.
Інформаційні війни: завдання, об’єкти посягань та форми проведення.
Спеціальні інформаційні операції: види, методи, сили та засоби. Класифікація та
спільні ідеологічні ознаки неокультів. Причини іх виникнення та росповсюдження,
закрема на теренах України. Технології вербування та впливу на свідомість у
неокультах.
Використання спеціальних інформаційних технологій у терористичної
діяльності. Засоби масової інформації та неурядові організації як суб’єкти впливу
на інформаційний простір України. Правові аспекти діяльності засобів масової
інформації в Україні. Проблеми, шляхи та механізми протидії зовнішнім і
внутрішнім загрозам національній безпеці України в інформаційній сфері.
Проблеми державного управління ЗМІ. Діяльність неурядових организацій та
політичних партій у контексті інформаційної беспеки.
Загальнодержавна система інформаційної беспеки України в контексті
розробки і впровадження комлексу правовіх, організаційних та інженерно –
технічних заходів у рамках концепції інформаційної беспеки України.
Література [12,14,19,44,59,60,67,72,74,78,80,86,93,99].
Тема 9.Маніпуляціі свідомістю
«Анатомія і фізіологія» маніпуляції свідомістю. Демократія, тоталітаризм і
маніпуляція свідомістю. Основні доктрини маніпуляції свідомістю. Технологія
маніпуляції як закрите знання. Психологічна доктрина. Соціодинаміка культури.
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Вчення про гегемонії Антоніо Грамші. Головні мішені маніпуляторів свідомістю знакові системи: магічна сила слів, створення нової мови, маніпулятивна
семантика. Інші знакові системи: мова чисел, міра, мова образів, світ звуків і
запахів. Логічне мислення
Головні мішені маніпуляторів свідомістю - духовні процеси: мислення, його типи і
оснащення (логічне мислення; некогерентність умовиводів; аутистическое
свідомість; асоціативне мислення, метафори; маніпуляція поняттями і категоріями;
стереотипи). Почуття (емоційний вплив як передумова маніпуляції; почуття
гумору, сміх, і страх; страхи і тип культур; страхи «холодної війни»; страх
тероризму).
Маніпуляція і вплив на пам'ять (запам'ятовування, впізнавання і навіювання;
історична пам'ять; короткострокова пам'ять і маніпуляція в політиці). Суспільство
спектаклю (уяву і поведінку; маніпуляція увагою; політичний спектакль і
маніпуляція свідомістю). Телебачення (свобода повідомлень - цензура маніпуляція свідомістю; печерні люди XXI ст.; телебачення як технологія
руйнування свідомості; телебачення і створення реальності; телебачення і
маніпуляція свідомістю в політиці).
Література [7,10,12,19,33,41,45,51,67,70,99].
Тема 10 Мислення в системі організації інформаційної
діяльності. Основні поняття
Поняття категорії як засобу мислення. Поняття стратегії. Суть стратегії.
Класифікація стратегії. Поняття мислення. Типізація мислення. Функції мислення
при організації інформаційної діяльності в сфері управління. Мислення як
психічний процес відображення дійсності і вища форма творчої активності
людини. Особливості стратегічного мислення. Стихійне, емпіричне розуміння
сутності стратегії та стратегічної функції в управлінні. Поняття суб'єкта думки (про
що ведеться мова) і предиката думки (що стверджується про те, про що ведеться
мова). Стратегія як тип уявного конструювання. Рефлексивність мислення і
діяльності управлінця. Роль логіки, лінгвістики, семантики, семіотики в
формуванні мислення.
Поняття нового управлінського мислення. Внесення цінностей критериального
мислення. Миследеятельность як синтез «дій», «комунікації» та «чистого»
мислення. Розумова форма. Мислення: логічне, методологічне, рефлексивне,
мовне. Мислекоммунікаціі. Мислетехніка. Колективне мислення. Методологічний
підхід в теорії і практиці мислення. Генезис і сучасні погляди на
методологію. Методологічна організація мислення.
Створення поняття абстракції. Стратегія як абстрактна норма. Взаємозв'язок
стратегії і тактики дії. Поняття стратегії в управлінській культурі Заходу і Сходу.
Предикат «стратегія». Поняття рефлексії. Взаємозв'язок основних категорій теорії
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управління. Стратегічне мислення - обов'язковий атрибут стратегії. Стратегічні
завдання і особливості вирішення стратегічних проблем. Породження стратегічних
дій. Стратегічну взаємодію. Стратегічне спілкування і комунікація.
Література [13,16,30,51,52,54,74,78,89].
Тема 11. Розробка та впровадження системи управління знаннями
(інформацією) в організації
Методологія в системі управління знаннями. Теоретико-методологічні основи
розробки політики та стратегії управління знаннями. Аналіз існуючих
рекомендацій з розробки системи управління знаннями. Методологічні основи
розробки системи управління знаннями. Парадигматико-логічний і проблемнокритеріальний досвід культури мислення в рефлексивної функції.
Концептуальні засади системи управління знаннями. Стратегічне управлінське
рішення як основа управління. Стратегічний механізм управління знаннями.
Принципи та методи побудови систем управління знаннями.
Завдання і функції системи управління знаннями. Функції, які в сукупності
утворюють процес управління: планування, організація операційних процесів,
контроль, мотивація.
Особливості проектування системи стратегічного управління знаннями.
Інформація та знання підприємства як нематеріальний продукт. Проектування
операційної діяльності по створенню інформації і знання.
Інформація та знання, як нематеріальні продукти. Два види
внутрішньофірмових мових процесів: основні виробничі процеси (виготовлення
матеріального продукту), управлінські процеси. Створення і використання
інформації і знань як самостійний операційний процес, що вимагає управління.
Діяльність з проектування системи управління знаннями і використанні її в дії.
Організаційна структура типового аналітичного центру.
Динамічний, що розвивається характер система знань підприємства. Центр
знань (ядро) як основа розвитку. Три базових елементів системи знань
підприємства: метазнанія (методологія, методи); дані, отримані за допомогою
метазнаній; знання про те, для чого і як використовувати ці дані.
Економічні та правові підходи управління системою знань. Загальна схема
проектування системи знань.
Зв'язки стратегії управління знаннями зі стратегіями управління персоналом,
якістю продукту, ефективного використання ресурсів, стратегіями маркетингу.
Блоки операційних завдань системи знань. Навчальний блок (створення якісних
інтелектуальних ресурсів організації). Інформаційний блок (використання
інформаційних технологій, комп'ютерних мереж). Пізнавальний блок або
когнітивний (наукові дослідження по різних предметних областях, виявлення
особистісних (не явних, прихованих) знань, формалізація і трансферт знань
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всередині організації. Економіко-правовий блок (розглядає питання правового
забезпечення інтелектуальної діяльності на підприємстві, а також питання
включення об'єктів інтелектуальної власності в економіку підприємства).
Етапи побудови системи управління знаннями: проектування управлінських дій
(завдань, функцій), розробка принципів, правил, процедур і їх виконання. Етапи
впровадження системи управління знаннями. Фактори, що сприяють
впровадженню системи управління знаннями. Оптимізація процесу впровадження
управління знаннями.
Досвід розробки системи управління знаннями. Бенчмаркінг систем управління
знаннями.
Література [3,46,52,63,87,90].
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів при вивченні курсу “Організація інформаційної
діяльності в сфері управління” передбачає:
• опрацювання і засвоєння лекційного матеріалу. Оскільки лекції як
форма навчання забезпечують в основному теоретичні знання з дисципліни, то
для закріплення і поглиблення необхідна самостійна підготовка до практичних
занять;
• підготовку до семінарських занять з теоретичних проблем курсу та
практичних занять з метою засвоєння змісту окремих напрямів господарської
діяльності підприємства, яка здійснюється на базі самостійного вивчення
окремих питань, а також за списком рекомендованої літератури, самостійного
проведення обчислень та розрахунків показників різних видів діяльності
підприємства;
• підготовку та виконання контрольних робіт студентами за основними
розділами дисципліни “Організація інформаційної діяльності в сфері
управління” персоналу” згідно з планами семінарських занять;
• підготовку студентів до іспиту.
Крім того, самостійна робота передбачає:
• контроль поточних (рубіжних) знань студентів шляхом опитування на
семінарських і практичних, індивідуальних заняттях, а також тестування;
• підсумковий контроль у формі іспиту за результатами рубіжного
контролю як у письмовій, так і усній формі.
Невіддільною частиною підготовки студентів до рубіжного і підсумкового
контролю є наявність конспекту лекцій і конспекту з практичних занять.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з
дисципліни “Організація інформаційної діяльності в сфері управління”, яка
складається з відповідей на теоретичні запитання.
При підготовці теоретичних питань студент повинен користуватися відповідними
законами України та нормативними актами, рекомендованими підручниками,
навчальними посібниками, матеріалами галузевих і економічних періодичних
видань, а також наводити приклади з практики господарювання підприємств.
Контрольна робота повинна бути написана охайно, чітко, відповідно оформлена,
сторінки пронумеровані. На титульній сторінці наводяться назва курсу, прізвище
та ініціали виконавця. На першій сторінці і далі — номер варіанта та зміст
завдання. В кінці роботи проставляється дата виконання і підпис студента.
Виконану контрольну роботу необхідно подати в установлені графіком строки.
Контрольна робота, яка не відповідає вимогам, не зараховується.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання знань студентів під час підсумкового контролю здійснюється за
п’ятибальною системою.
Залік чи іспит проводяться у присутності не менше двох викладачів.
Кожен студент повинен відповісти на три питання у письмовій або усній формі.
Знання студентів оцінюються за такими критеріями:
“відмінно” — якщо студент висвітлив всі три питання і відповів на додаткові
запитання з переліку тих, що опрацьовані самостійно;
“добре” — повністю висвітлено всі питання, проте відповіді на додаткові
запитання були неповними.
“задовільно” — в цілому питання висвітлені, але неповно і не зовсім правильно
витлумачено терміни і поняття, наведені в питаннях.
Студенти, які не пройшли атестацію і мають більше трьох пропусків занять без
поважних причин, до іспиту (чи заліку) не допускаються.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вступ в світ організаційної, інформаційної діяльності
Характеристики управлінської інформації
Інформатізація суспільства: теоретико-методологічні проблеми
Організаційна та інформаційна культура суспільства
Людина як суб'єкт і об'єкт управлінської діяльності
Інформаційно-аналітична діяльність: основи теорії та практики
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7. Організацію інформаційної діяльності в сфері політичного управління
8. Інформаційні війни
9. Маніпуляціі свідомістю
10. Мислення в системі організауіі інформаційної діяльності.
11. Розробка та впровадження системи управління знаннями (інформацією) в
організації
12. Характерні риси інформаційного суспільства.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
Життєдіяльність і діяльність. Структура діяльності. Системне конструювання
в світі деятельності. Структура рефлексії.
2.
Концепція організації та організаторського явища. Системні основи
організаціі.Організація як об'єкт управління.
3.
Самоврядування і самоорганізація. Комунікації і ступені протиріч.
4.
Еволюція поняття «інформація. Кількісні та якісні характеристики
інформації.
5.
Інформаційна культура. Інформаційна моральність.
6.
Інформаційне середовище Корпоративна інформація. Цінність інформації
Корисність інформації.
7.
Основні способи визначення цінності інформації. Особливості оцінки
цінності корпоративної інформації.
8.
Залежність між вартістю інформації і вигодою від її придбання. Суть та
особливості інформаційно-динамічних технологій.
9.
Сутність інтегрованої автоматизації менеджменту. Визначати основні
характеристики управлінської інформації.
10. Критерії оцінювання інформації відповідно до напрямків подолання
інформаційних шумів.Якість інформації.
11. Основні проблеми в області якості інформації, з якими найчастіше зустрічаються підприємства та організації в процесі експлуатації інформаційних
систем.
12. Основні тенденції розвитку інформаційного суспільства.
13. Синергетична парадигма світобачення. Синергетична парадигма управління
розвитком.
14. Синергетичні ефекти глобального інформаційного простору. Інформаційний
простір соціальної сфери: погляд з позицій синергетики.
15. Ключові поняття синергетики: флуктуації і біфуркації. «Пульсуючий
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менеджмент».
«Пульсації» як передкризовий стан самоорганізованих систем.
16. Інформатизація суспільства як реалізація комплексу заходів, спрямованих на
забезпечення повного і своєчасного використання членами суспільства
достовірної інформації.
17. Зміни в сфері виробництва, укладу життя, системі цінностей. Виробництво і
споживання інтелекту, знань.
18. Характерні риси інформаційного суспільства.
19. Комп'ютеризація суспільства як один з етапів переходу до інформаційного
суспільства.
20. Інформатизація суспільства як процес глобалізації економіки, науки, освіти,
культури.
21. Інформаційні ресурси, продукти та послуги. Нова або інформаційна
економіка, її особливості та ознаки.
22. Соціальні аспекти інформатизації суспільства. Інформаційний аспект
соціального простору.
23. Трансформація інформаціонно - комунікативних процесів в сучасній
культурі. Метаінформаціонная детермінанта культурогенеза.
24. Вплив неокласичної культурної концепції на формування інформаційного
суспільства.
Роль інформаційних технологій в системі інформаційної культури суспільства.
25. Роль і значення цивілізаційного фактора в розвитку міжетнічних взаємодій.
Україна на порозі змін (проблеми міжнаціонального спілкування в умовах
глобалізації). Вибір в діалозі культур. Інформаційна екологія.
26. Християнство на шляху до інформаційної парадигмі.
27. Формування ціннісного свідомості - парадигма розвитку інформаційної
культури.
28. Ментальність в світлі нової парадигми природознавства. Від несвідомих
стереотипів до взаєморозуміння.
29. Психологія масового інформаційного впливу.
30. Формування інформаційної культури учнівської молоді як засобу
самореалізації особистості в умовах інтерактивної інформаційної середовища.
31. Інформація та ресурс в соціокультурних системах. Інформація як об'єкт
цивільного права.
Модель інтелектуальної інформаційної системи в освіті.
32. Комп'ютеризація навчальних дисциплін як найважливіша умова організації
дистанційного навчання.
33. Герменевтічній аспект інформації. Номологіческой статус структур - основа
тотальних інформацій. Формування інформаційного світогляду сучасного
студента як ознака просування до інформаційного суспільства до інформаційної
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культури.
34.

Людина як феномен природи. Рефлексія як феномен людини.

35. Міжполушарна асиметрія мозку. Стану свідомості. Людина як біосоціальна і
духовна система в сфері управління.
36. Людина як інформаційно - енергетичний комплекс. Человек і інформація.
Особливості сприйняття інформації людиною. Модель мислення людини, яка
приймає рішення. "Модель світу" і прийняття рішень.
37. Закони, що керують людиною в процесі прийняття рішень. Світогляд
інформаційного суспільства і людини.
38. Становище особистості в інформаційному суспільстві: сучасні тенденції.
Проблеми інформаційної культури особистості.
39. Роль особистості в створенні культури і інформації: спосіб взаємозв'язку зі
світом.
Інформаційна культура та оптимізація межлічстних відносин в поліетнічному
середовищі.
40.

Основи інформаційної культури особистості: дидактичні проблеми.

41. Психофізіологічні особливості вікових груп учнів як основа
диференційованого підходу до створення комплексу навчально-методичних
матеріалів щодо формування інформаційної культури особистості.
42. Інформаціонноя безпека особистості на сучасному етапі розвитку
інформаційного суспільства.
43. Інформаційна складова інформаційно-аналітичної діяльності. Науковоінформаційна діяльність.
44. Наукова інформатика. Поняття «інформація». Поняття «інформаційні
процеси».
45. Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності. Поняття
«аналітика». Поняття «інформаційна аналітика».
46. Роль і місце ІАД в управлінні. Технології інформаційно-аналітичної
діяльності у сфері управління.
47. Інтегрована інформаційно-аналітична система: проект та концепція.
Інформаційно-аналітичної служби в системі інформаційної діяльності органів
управління.
48. Інформаційно-аналітична робота органів державної виконавчої влади.
49. Інформаційно-аналітична діяльність: практичні аспекти реалізації в системі
науково-технічної інформації. Методи аналізу і синтезу інформації.
50. Поняття аналізу і синтезу як процесів та видів аналітико-синтетичної
переробки інформації і документації.
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51. Інформаційно-аналітична продукція: питання типології. Інформаційне
обслуговування і інформаційно-аналітичні послуги.
52. Оглядово-аналітичний документ: поняття, класифікація, структура, методика
складання. Методика підготовки інформаційно-аналітичних продуктів.
53. Загрози в інформаційній сфері. Державна інформаційна політика у контексті
інтеграції України в Європейський Союз.
54. Телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства. Імідж України:
варіанти можливих інформаційних стратегій. “Перебудова” в контексті
породження сучасної міфології.
55. Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери.
56. Сучасний стан інформаційної сфери в Україні. Державна інформаційна
політика України та шляхи її вдосконалення.
57.
Центральні органи державної влади України в галузі інформації. Концепції
державної інформаційної політики.
58. Правове забезпечення інформаційної сфери зарубіжних країн. Основи
законодавства України в інформаційній сфері.
59. Закони України щодо регулювання різних аспектів інформаційної діяльності.
Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної сфери в Україні.
60. Управління інформаційною безпекою на державному рівні: Загальні
принципи і українська практика.
61.
Чинники, що визначають стан інформаційної безпеки : політичні; соціальноекономічні; організаційно-технічні.
62. Загальна методологія і структура організаційного забезпечення
інформаційної безпеки на рівні держави. Протидія зовнішнім і внутрішнім
загрозам.
63. Менеджмент інформаційної безпеки на рівні підприємства: основні напрями і
структура політики безпеки.
64. Інформаційне противоборство в історії людства. Поняття інформаційної
війни.
65. Інформаційні війни, психологічні операції і національна безпека.
Пропагандистські дії в XX столітті.
66. Комунікативні складові психологічної /інформаційної операції.
Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій.
67. Інформаційні війни: завдання, об’єкти посягань та форми проведення.
Спеціальні інформаційні операції: види, методи, сили та засоби.
68. Класифікація та спільні ідеологічні ознаки неокультів. Причини іх
виникнення та росповсюдження, закрема на теренах України.
69. Технології вербування та впливу на свідомість у неокультах.
70. Використання спеціальних інформаційних технологій у терористичній
діяльності. Засоби масової інформації та неурядові організації як суб’єкти впливу
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на інформаційний простір України.
71. Правові аспекти діяльності засобів масової інформації в Україні. Проблеми,
шляхи та механізми протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам національній
безпеці України в інформаційній сфері.
72. Проблеми державного управління ЗМІ. Діяльність неурядових организацій та
політичних партій у контексті інформаційної беспеки.
73. «Анатомія і фізіологія» маніпуляції свідомістю. Демократія, тоталітаризм і
маніпуляція свідомістю.
74. Основні доктрини маніпуляції свідомістю. Технологія маніпуляції як закрите
знання.
75. Головні мішені маніпуляторів свідомістю - знакові системи.
76. Головні мішені маніпуляторів свідомістю - духовні процеси.
77. Почуття (емоційний вплив як передумова маніпуляції; почуття гумору, сміх,
і страх; страхи і тип культур; страхи «холодної війни»; страх тероризму).
78. Маніпуляція і вплив на пам'ять (запам'ятовування, впізнавання і навіювання;
історична пам'ять; короткострокова пам'ять і маніпуляція в політиці).
79. Суспільство спектаклю (уяву і поведінку; маніпуляція увагою; політичний
спектакль і маніпуляція свідомістю).
80. Поняття мислення. Типізація мислення. Функції мислення при організаці
інформаційної діяльності в сфері управління.
81. Мислення як психічний процес відображення дійсності і вища форма творчої
активності людини. Особливості стратегічного мислення.
82. Рефлексивність мислення і діяльності управлінця. Роль логіки, лінгвістики,
семантики, семіотики в формуванні мислення. Поняття нового управлінського
мислення.
83. Методологія в системі управління знаннями. Теоретико-методологічні
основи розробки політики та стратегії управління знаннями.
84. Аналіз існуючих рекомендацій з розробки системи управління
знаннями. Методологічні основи розробки системи управління знаннями.
85. Концептуальні засади системи управління знаннями. Стратегічний
механізм управління знаннями.
86. Створення і використання інформації і знань як самостійний операційний
процес, що вимагає управління.
87. Організаційна структура типового аналітичного центру. Центр знань (ядро)
як основа розвитку.
88. Економічні та правові підходи управління системою знань.
89. Зв'язки стратегії управління знаннями зі стратегіями управління персоналом,
якістю продукту, ефективного використання ресурсів, стратегіями маркетингу.
90. Досвід розробки системи управління знаннями. Бенчмаркінг систем
управління знаннями.
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