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Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
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Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 10 балів 

2 питання - 15 балів 

3 питання - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Інформаційно-аналітична діяльність як 

навчальна дисципліна: мета, завдання, 

міждисциплінарні зв’язки. 

2. Категоріально-понятійна система дис-

ципліни «Інформаційно-аналітична діяльність».  

3. Підходи до визначення понять «інформація», 

«інформаційна робота», «аналітична діяльність», 

«аналітика», «інформаційний продукт», 

«інформаційна послуга» 

4. Цілі,  об’єкти, суб’єкти інформаційно-

аналітичної діяльності.  

5. Витоки та історичні етапи розвитку 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

6. Інформаційна та аналітична складові 

інформаційно-аналітичної діяльності.  

7. Поняття інформаційно-аналітичного 

процесу.  

8. Особливості та класифікація видів 

аналітичної діяльності.  

9. Основні принципи інформаційно-

аналітичної діяльності. 

10. Законодавчі акти з інформаційної 

діяльності в Україні.  

11. Нормативно-методичні документи з 

інформаційної діяльності в Україні.  

12. Сучасний стан розвитку інформаційно-

аналітичної діяльності в Україні.  



13. Сучасний стан розвитку інформаційно-

аналітичної діяльності в світі.  

14. Типологія та класифікація інформації.  

15. Властивості та параметри інформації.  

16. Документальні, фактографічні, первинні та 

вторинні джерела інформації в системі суб’єктно-

об’єктних відносин інформаційної діяльності.  

17. Мережа Інтернет як джерело оперативної 

інформації.  

18. Новітні технології фіксування, обробки та 

поширення інформації у сфері документно-

інформаційної діяльності. 

19. Технології, способи і методи захисту 

конфіденційної інформації. 

20. Професійно-психологічний портрет 

аналітика. 

21. Інформаційно-аналітичні дослідження як 

вихідне поняття інформаційно-аналітичної 

діяльності.  

22. Етапи інформаційно-аналітичного 

дослідження.  

23. Інтелектуальні і технічні засоби 

інформаційно-аналітичної роботи.  

24. Використання автоматизованих банків 

даних (АБД), інформаційних мереж і комунікацій 

у процесі інформаційно-аналітичної діяльності. 

25. Основні різновиди інформаційно-

аналітичної діяльності.  

26. Методи збору та опрацювання інформації в 

процесі інформаційно-аналітичної діяльності.  

27. Системний підхід в інформаційно-

аналітичних дослідженнях.  

28. Методи розробки гіпотез і вимоги до них. 

29. Спостереження як метод збору інформації.  

30. Тези та конспекти як спосіб фіксації 

інформації.  

31. Використання методу моделювання та 

екстраполяції в процесі інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

32. Використання методу експертних оцінок та 

«мозкового штурму» в процесі інформаційно-

аналітичної діяльності. 

33. Використання методу Дельфі і методу 

аналогії в процесі інформаційно-аналітичної 

діяльності. 

34. Контент-аналіз як формалізований метод 

аналізу документів.  

35. Основні характеристики та принципи 

контент-аналізу.  

36. Види контент-аналізу: кількісний і якісний, 

пошуковий, контрольний, структурний. 

37. Поняття, методи, етапи та типи 



аналітичних прогнозів.   

38. Проблема «пастки часу» і засоби її 

подолання. 

39. Причини викривлення інформації.  

40. Інформаційні шуми, бар’єри, фільтри і їх 

вплив на інформаційно-аналітичну діяльність. 

41. Негативні сторони дезінформації.  

42. Вимоги до захисту несанкціонованого 

витоку інформації.  

43. Способи захисту інформації.   

44. Використання системи кодування 

інформації для її захисту. 

45. Взаємозв’язок понять «інформаційна 

продукція», «інформаційний продукт», 

«інформаційна послуга».  

46. Класифікація та основні  характеристики 

інформаційно-аналітичної продукції.  

47. Структура інформаційного ринку.  

48. Огляд як результат оглядово-аналітичної 

діяльності.  

49. Класифікація і характеристика основних 

видів оглядів.  

50. Структура та методика підготовки 

оглядових документів.  

51. Жанрові модифікації та специфічні риси 

огляду.  

52. Функції огляду та вимоги до його 

довідкового апарату.  

53. Основні етапи підготовки огляду та 

процеси аналітико-синтетичної обробки 

документів. 

54. Структура, завдання інформаційного релізу 

(прес-релізу).  

55. Особливості інформаційного релізу, 

присвяченого певній особі та  інформаційного 

релізу, присвяченого певній події. 

56. Довідка як інформаційний документ та 

особливості її підготовки.  

57. Види довідок та методика виконання 

довідки.  

58. Методика складання дайджесту. 

59. Кліпінг, зведення новин, зведення подій, 

експрес-інформація.  

60. Зміст звіту як інформаційного документа.  

61. Формалізована схема викладу інформації у 

звіті. 

62. Вимоги до процесу реферування.  

63. Реферат як один з видів документно-

інформаційної продукції.  

64. Призначення анотації та її функції.  

65. Інформаційна робота бібліотек.  

66. Фахові видання бібліотек як джерело 



актуальної наукової інформації.  

67. Аналітичні матеріали провідних бібліотек 

України. 

68. Організація інформаційно-аналітичної 

роботи в державних архівах України.  

69. Напрями інформаційної роботи архівів з 

громадянами.  

70. Веб-сайти архівів України як 

інформаційно-аналітичні системи.  

71. Діяльність Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та 

документознавства. 

72. Мережа інформаційно-аналітичних 

структур (інформаційні агентства, державні та 

недержавні інформаційно-аналітичні структури 

України).  

73. Світова практика інформаційно-

аналітичного забезпечення політичної системи. 

74. Основні завдання інформаційно-

аналітичних структур України.  

75. Діяльність Ради національної безпеки та 

оборони України (РНБОУ).  

76. Діяльність Національного інституту 

стратегічних досліджень (НІСД).  

77. Діяльність Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені 

Олександра Разумкова.  

78. Діяльність Українського незалежного 

центру політичних досліджень (УНЦПД).  

79. Діяльність Міжнародного центру 

перспективних досліджень (МЦПД).  

80. Діяльність агентства УНІАН.  

81. Регіональні недержавні аналітичні центри 

(НАЦ).  

82. Провідні інформаційно-аналітичні центри 

США.  

83. Діяльність Служби інформаційно-

аналітичного забезпечення органів державної 

влади (СІАЗ).  

84. Основні джерела інформації, які 

використовують співробітники закордонних 

представництв.  

85. Кулуарна дипломатія як спосіб збирання 

інформації. 

86. Види розвідувальної інформації.  

87. Особливості формування розвідувальних 

технологій в епоху глобалізації. 

88. Фактори ризику в роботі аналітика.  

89. Технології ведення інформаційної війни. 

90. Моделі інформаційних війн. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

Н. М. Терещенко 



 


