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Силабус навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ СЛУЖБ» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні і практичні питання організації діяльності інформаційно-

аналітичних служб, зокрема стан і тенденції розвитку, основні 

принципи організації інформаційно-аналітичного процесу, структура 

аналітичних служб, їх забезпечення кадровими, матеріальними та 

фінансовими ресурсами, основні принципи планування діяльності. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс має багатопрофільний характер і тісно 

переплітається з методами організації діяльності підприємств та 

прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Організовувати та створювати інформаційно-аналітичні служби 

задля задоволення потреб держави та суспільства, що відповідає 

рівню інформаційного розвитку суспільства. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

– Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво 

інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на 

підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та 

бібліотечних. 

- Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність 

інформаційних установ. 

- Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними 

проектами 



 

 

 

 

Фото 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Інформаційно-аналітичні служби в Україні і за 

кордоном: стан і тенденції розвитку. Створення, управління і 

основні принципи організації інформаційно-аналітичних служб. 

Структура інформаційно-аналітичних служб. Організаційно-

правовий статус ІАС. Інформаційні ресурси ІАС. Менеджмент 

кадрових ресурсів ІАС: формування штатів, система оплати праці 

працівників тощо.  

Види занять: лекції, семінарські заняття, круглі столи 

Методи навчання: дослідницький, пошуковий.  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання з дисциплін організація діяльності інформаційних установ, 

державна інформаційна політика, інформаційно-аналітична 

діяльність 

Пореквізити Знання з організації діяльності аналітичних служб можуть бути 

використані під час вивчення дисциплін інформаційна аналітика, 

при проходженні фахової практики та написання дипломних робіт. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Репозитарій НАУ: 

1.  Варенко В. М. НМК «Організація діяльності аналітичних 

служб». Режим доступу:  

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/31473 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Історії та документознавства 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) КЛИНІНА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

http://gmi.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=

5914&Itemid=310 

Тел.:  406-73-00 

E-mail: tklynina@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.608 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

http://gmi.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5914&Itemid=310
http://gmi.nau.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5914&Itemid=310


 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Завідувач кафедри        І. І. Тюрменко  

 

 

Розробник          Т.С. Клиніна 

 


