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Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: інформаційно-аналітична діяльність, її сутність, місце та 

роль у системі публічного управління. 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів сучасних теоретичних та 

практичних знань, умінь і навичок з інформаційно-аналітичної діяльності як складової системи 

публічного управління та адміністрування. 

Основні завдання: 

 одержання знань, умінь і навичок з інформаційно-аналітичної діяльності; 

 навчання організації та проведення інформаційно-аналітичного дослідження й надавання 

консультативно-аналітичної допомоги щодо забезпечення та супроводу діяльності 

органів державної влади та інших суб’єктів публічного сектору; 

 здобуття навичок щодо техніки аналітичного дослідження, прогнозування, 

консультування та підготовки аналітичних матеріалів. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 основи аналізу, обробки та інтерпретації інформації в процесі інформаційно-аналітичної 

діяльності; 

 основи моделювання та прогнозування як складової інформаційно-аналітичного 

забезпечення; 

 типи, види та особливості аналітичних документів; 

 сучасні методики підготовки та складання аналітичного документу. 

б) уміти: 

 організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів процесу 

публічного управління; 

 обирати необхідні до цілій та завдань дослідження інформаційні джерела; 

 застосовувати методи практичного аналізу в процесі інформаційно-аналітичної 

діяльності; 

 здійснювати моделювання та прогнозування в процесі інформаційно-аналітичної 

діяльності; 

 підготувати аналітичний документ. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Основи інформаційно-аналітичної діяльності як галузь наукового знання та 

навчальна дисципліна. 

Тема 2. Методологічні основи та методика інформаційно-аналітичної діяльності. 

Тема 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення та супроводження управлінської діяльності. 

Тема 4. Роль прогнозування та моделювання суспільно-політичних процесів у підвищенні 

ефективності публічного управління. 

Тема 5. Аналітичне дослідження та консультування у системі публічного управління. 

Тема 6. Аналіз ринку аналітично-консультативних послуг в Україні та за кордоном. 
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