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Очікувані результати навчання 
 
В результаті вивчення дисципліни студент 
має знати: 
 теоретичних засад інформаційно-аналітичної діяльності та її складових; 
 теоретичних засад інформаційно-наукової діяльності в управлінській 
сфері; 
 практичних засад інформаційно-аналітичної діяльності та гуманітарних і 
аналітичних технологій у сфері управління; 
 теоретичні засади політичної аналітики в державному управлінні, 
технології та результати; 
 сфери та рівні застосування соціологічного інструментарію в управлінні; 
 політичного прогнозування, експертизи та консультування в системі 
державного управління; 
 типології інформаційно-аналітичних продуктів та послуг; 
 методики створення інформаційно-аналітичної продукції. 
має вміти: 
 здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність з використанням 
гуманітарних і аналітичних технологій у сфері управління; 
 застосовувати методи політичної аналітики в державному управлінні; 
 застосувати соціологічний інструментарій в управлінні; 
 здійснювати прогнозування, експертизу та консультування в системі 
державного управління; 
  

 
 створювати інформаційно-аналітичну продукцію та надавати інформаційно-аналітичні 
послуги у сфері управління. 

  

  Обсяг: 4 кредити ECTS (120 год), з яких 66 годин самостійної роботи. 
   Мета: набуття знань, умінь та навичок учасниками навчання щодо теоретичних та практичних 
основ інформаційно-аналітичної, інформаційно-наукової діяльності в управлінській сфері, 
типології інформаційно-аналітичних продуктів та послуг, підготовки інформаційно-аналітичних 
документів, застосування гуманітарних та аналітичних технологій в управлінні. 

 
Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс 
 

Зміст дисципліни 
Тема 1. Інформаційно-аналітична діяльність: теоретичні засади 
Тема 2. Інформаційно-аналітична діяльність: практичні засади реалізації у сфері 
управління  
Тема 3. Теоретичні засади політичної аналітики в державному управлінні Тема 4. 
Політична аналітика в державному управлінні: технології та результати  
Тема 5. Соціологічні методи у дослідженнях політичних процесів 
Тема 6. Політичне прогнозування, експертиза 
та консультування в системі державного 
управління  
Тема 7. Інформаційні продукти як результат 
інформаційно-аналітичної діяльності  
Тема 8. Інформаційне обслуговування та 
інформаційно-аналітичні послуги 
Тема 9. Оглядово-аналітичний документ: структура, класифікація 
Тема 10. Методика створення інформаційно-аналітичної продукції 

Силабус дисципліни 
«Гуманітарні та аналітичні технології в управлінні» 



Семестровий контроль:іспит  
Оцінювання: 
За семестр: 60 балів 
За залік: 40 балів 

 
Види робіт: 
Семінарські заняття – 36 балів (18*2б.) 
Творча робота (презентація) – 6 балів 
Практичні-аналітичні завдання – 12 балів (3*4б) 
Контрольна робота – 6 балів 

 

 
 
 
 

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види 
робіт: 

1. Відповіді на семінарських заняттях. 
2. Творча робота (презентація). 
3. Практичні-аналітичні завдання. 
4. Виконання контрольної роботи. Технічне забезпечення: 

             Використання проектору; методичних матеріалів      
та посібників в електронній формі; використання платформи 
Moodle.  

Використання можливостей Google meet під час проведення 
відеоконференцій (лекцій, семінарських занять, заліків) зі 
студентами в умовах карантину. 

 
Політика щодо дедлайнів 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 
Передбачає самостійну підготовку до групових занять та 

самостійне виконання індивідуальних творчих завдань. 
Списування під час заліку (в т. ч. із використанням мобільних 
пристроїв) заборонено. У разі виявлення плагіату або 
списування роботи не зараховуються. 

 

 


