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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Виникнення наприкінці 70-х років ХХ ст. концепції інформаційного
менеджменту, пов’язаної з інформаційними важелями управління, значною
мірою сприяла розвитку нової індустрії в цій галузі. Інформація, ставши
основним стратегічним ресурсом і продуктом, дозволяє не тільки значно
підвищити роль інформаційного чинника у процесах прийняття управлінських
рішень, а й застосовувати якісно нові технології для задоволення
інформаційних потреб, дає змогу бачити найповнішу і реальнішу картину
управління. Ефективне використання інформації неможливе без підготовлених
для роботи з нею фахівців, здатних визначати потреби в її використанні,
застосовувати форми, методи і технології управління нею.
Зазначене потребує ґрунтовної інформаційної підготовки фахівців з
менеджменту, економіки і документознавства. Саме це і забезпечує
інформаційний ринок як сукупність методів управління інформацією, що
підтримуються розвитком інформаційних технологій, а також потребами
споживача інформації. Інформаційний ринок спрямовується на ефективну
організацію інформаційної діяльності, на створення матеріальних передумов
доступу до інформації і забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів в
організації.
Технології інформаційного ринку є не тільки невіддільною складовою
процесу управління організацією, а й часткою процесів формування й
активного використання наявних інформаційних ресурсів організації.
Мета вивчення дисципліни — сформувати у студентів знання з
інформаційного ринку як виду, що спрямований на управління інформацією як
стратегічним ресурсом та одним із засобів досягнення завдань, що постають
перед організацією; набути навичок з управління інформаційними ресурсами,
інформаційними потоками, інформаційними процесами з урахуванням
особливостей інформації.
У цьому аспекті інформаційний ринок — це управління організацією, що
здійснюється на основі комплексного використання усіх видів інформації, які є
в наявності, як в організації, так і за її межами.
Для інформаційного ринку характерна багатоаспектність, зумовлена
предметом його вивчення і використання — категорії інформації, яка є родовим
поняттям, для сукупності інших дисциплін, пов’язаних з документноінформаційним забезпеченням управління.
Змістово-функціональна гілка дисципліни “Інформаційний ринок” тісно
пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як “Документознавство”,
“Діловодство”, “Інтелектуальне право” тощо.
У процесі вивчення дисципліни студент повинен засвоїти такі
основоположні поняття, як “інформація”, “комунікація”, “інформаційні
технології”, “інформаційна діяльність”, “інформаційне обслуговування”,

“інформаційне забезпечення”, “інформаційні потреби”, “інформаційні потоки”,
“інформаційні ресурси”, “інформаційний маркетинг”, “інноваційний процес”, а
також ознайомитися і опанувати основні методи та засоби реалізації
інформаційної діяльності в організації.
Для
досягнення
зазначеного
змісту
навчальної
дисципліни
передбачається вивчення відповідних тем, присвячених термінології та
основним напрямам, що використовуються в теорії і практиці інформаційної
діяльності в організації; природі інформації, її видам, властивостям і загальній
структурі; структурі і функціям інформаційного (комунікативного)
менеджменту в організації; інформаційному маркетингу; інформаційному
забезпеченню менеджменту в організації; інформаційній підтримці
інноваційного процесу в організації тощо.

Опис навчальної дисципліни
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Кількість кредитів – 5
Індивідуальне науководослідне завдання
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Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Галузь знань
02 - Культура
Спеціальність (професійне
спрямування):
029 – Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання
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аудиторних – 4
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Вид контролю: іспит

РОБОЧА ПРОГРАМА
Змістовий модуль 1. Інформаційне суспільство України
ТЕМА 1. Вступ. Інформаційне суспільство
Інформація, інформатизація, проблеми побудови інформаційного
суспільства. Сутність і наслідки глобалізації. Глобальні комунікаційні моделі.
Специфіка трудової діяльності в інформаційному суспільстві. Інформація як
ресурс управління. Інформаційні ресурси організацій. Роль інформаційних
ресурсів в управлінській діяльності. Предмет і завдання курсу. Терміни і
поняття. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами.
ТЕМА 2. Інформаційний ринок як напрям інформаційноуправлінської діяльності
Розвиток документознавства та наук інформаційно-комунікаційного
циклу.
Розширення
предметної
галузі
документознавства.
Зв'язок
документознавства з науками інформаційно-комунікаційного циклу. Сучасні
напрямки розвитку інформаційних потоків. Соціально-психологічні аспекти
інформаційного ринку. Елементи комунікаційної політики в концепціях
інформаційного ринку та управління.
ТЕМА 3. Інформаційний ринок та перехід до інформаційного
суспільства
Суб’єкти діяльності в інформаційному просторі. Ринкова та інформаційна
інфраструктура. Концепції дослідження структури інформаційної сфери Ф.
Махлупа, М.Порета, П.Страссмана, С.Куценко, В.Глушкова. Структура
інформаційної галузі. Основні риси інформаційного суспільства. Інформаційна
культура та тенденції інформаційного ринку.
ТЕМА 4. Джерела та засади функціонування інформаційного ринку
Основні категорії інформаційного управління. Інформація як категорія:
визначення, характеристика, властивості інформації в управлінні. Класифікація
інформації, види і загальна структура.
Комунікація як категорія інформаційного ринку. Визначення і сутність
комунікації. Процес комунікації та ефективність управління. Суб’єкти та
об’єкти комунікації. Документ як категорія інформаційного ринку. Функції
документа на етапах інформаційного ринку.
ТЕМА 5. Закони розвитку інформаційного виробництва та ринку
Поняття інформаційного продукту, інформаційної послуги та
інформаційного ресурсу. Категорії інформаційних продуктів. Класифікація
інформаційних послуг. Загальна модель інформаційного ринку. Закони
інформаційного існування та динаміки. Поняття інформаційної відстані.

ТЕМА 6. Інформаційний ринок і механізм його функціонування
Нормативно-правові акти у галузі інформатизації. Структура
інформаційного ринку. Сектори та сегменти. Класифікація видів документів на
інформаційному ринку. Ринок інтегрованих інформаційних систем. Поняття
механізму функціонування інформаційного ринку. Структура та суб’єкти
діяльності механізму функціонування інформаційного ринку.
ТЕМА 7. Функції інформаційного ринку у суспільстві
Інформаційні потоки в організації. Визначення інформаційного потоку:
джерела виникнення, напрям, періодичність, ступінь сталості, структура, обсяг,
щільність, вид носія інформації, інформаційна ємність, ступінь використання.
Види інформаційних потоків. Методи удосконалення процесів обміну
інформацією.
Інформаційні потреби: визначення, види, вивчення. Інтегрованість
поняття «інформаційна потреба». Основи формування «інформаційних потреб».
Система оцінки інформаційних потреб.
ТЕМА
8.
Особливості
інформаційно-аналітичної
функції
інформаційного ринку
Інформаційно-аналітична робота як вид забезпечення управлінської
діяльності. Визначення інформаційно-аналітичної роботи. Основні поняття і
категорії. Аспекти інформаційно-аналітичної роботи в управлінській
діяльності: у процесі планування, організації, мотивації і контролю. Категорії
управлінської інформації. Поняття інформаційної взаємодії. Інформаційне
забезпечення управління: зміст і завдання. Критерії відбору інформації. Види
аналітичних
досліджень.
Призначення
моніторингових
досліджень.
Особливості ініційованих аналітичних досліджень. Основні характеристики
кумулятивних досліджень. Методи аналізу і синтезу інформації. Загальні
принципи підготовки аналітичних документів.
ТЕМА 9. Види інформаційно-аналітичної діяльності
Інформаційний аналіз і синтез: завдання і зміст. Контент-аналіз як метод
дослідження інформації, прогностичні методики прийняття управлінських
рішень. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Класифікація оглядовоаналітичних документів. Етапи і порядок підготовки оглядово-аналітичних
документів. Типи і види оглядів: бібліографічний, реферативний, аналітичний,
їх характеристика та особливості.

Змістовий модуль 2. Інформаційна сфера та діяльність в
інформаційній сфері
ТЕМА 10. Інформаційні системи та інформаційні технології як засоби
інформаційного ринку
Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення установи.
Реалізація функцій інформаційної системи зі збирання, зберігання,
накопичення, пошуку і передання даних для потреб управління за допомогою
інформації. Вимоги до інформаційної системи з позицій управління
інформацією. Види інформаційних систем.
Служба управління внутрішньою інформацією. Мета діяльності,
організація, завдання зі створення інформації, технологія реалізації функцій,
ефективність роботи.
Види і технології інформаційної діяльності в організації. Реалізація
принципу послідовних рішень для організації, збиранні і реєстрації даних.
Характеристика інформаційних баз даних, їх використання на ринку
інформації.
ТЕМА 11. Інформаційні продукти на інформаційному ринку
Ринок інформаційних продуктів і послуг. Структура інформаційного
ринку як система економічних, правових, організаційних відносин у сфері
торгівлі продуктами інтелектуальної праці на комерційних засадах.
Постачальники інформаційних продуктів і послуг.
Інфраструктура інформаційного ринку, визначення і склад. Основні
сектори інформаційного ринку ділової інформації, професійно-орієнтованої
інформації, масової споживної інформації, зміст та охоплення.
ТЕМА 12. Діяльність в інформаційній сфері
Інформаційна продукція як товарна основа інформаційного ринку.
Класифікація інформаційного ринку за ознаками специфічності та домінування
інформаційних послуг. Критерії оцінки якості інформаційного товару та послуг.
Особливості споживчої вартості інформаційних продуктів. Інформаційний
консалтинг як вид консультаційної діяльності в інформаційній сфері. Зміст та
види інформаційного консалтингу. Професійні риси роботи професійного
консультанта. Інформаційне посередництво, зміст та особливості.
ТЕМА 13. Організаційні структури документних потоків на
інформаційному ринку
Поняття організації та структури управлінської установи. Види
структурних організаційних змін. Елементи організаційної структури. Поняття
норми управління, типи структур. Чинники формування організаційних
структур. Традиційні та специфічні типи організаційних структур. Модель

лінійних структур. Модель матричних структур. Дивізіональні структури.
Функціональні та лінійно-функціональні структури.
ТЕМА 14. Виробнича система підприємств інформаційного бізнесу
Поняття організації операційної системи. Елементи виробничого процесу
організації. Взаємодія підсистем виробничої системи. Типи перероблювальних
систем. Проектування операційної системи фірми інформаційного бізнесу.
Основні принципи організації ефективного виробництва. Розробка виробничих
операцій.
ТЕМА 15. Планування в середовищі інформаційної системи
Рівні системи планування та управління інформаційною системою.
Оперативне планування. Бюджетне та операційне планування. Планування
матеріалів та потужностей. Стратегічне планування. Індикатори ефективності
інформатизації. Показники діяльності сфери обробки інформації на
підприємстві. Оцінка ефективності інвестиційних проектів інформаційного
бізнесу. Концептуальні проблеми побудови системи збалансованих показників.
ТЕМА
16.
Інформаційна
інфраструктура
підприємства
інформаційного бізнесу
Структура аналітичної піраміди засобів обробки інформації. Аналітичні
додатки. Поняття сховищ даних. вітрини даних. OLAP-системи. Транзакційні
системи. Системи ERP. Аналітичні платформи з формування та ухвалення
управлінських рішень. ВРМ-системи, системи бізнес-інтелекту. Структура
сховищ даних. Категорії аналітичних систем. Особливості ERP-систем та
систем класу ERPII. Різновиди багатомірного зберігання даних. Архітектура
інформаційної системи класу ВРМ.
ТЕМА 17. Правове регулювання інформаційних відносин в
інформаційній сфері
Основи законодавства України про інформацію та охорону
інтелектуальної власності. Галузі та види інформації відповідно до Закону
України «Про інформацію». Комерційна та некомерційна інформація.
Класифікація інформації згідно з режимом доступу до неї. Об’єкти та суб’єкти
правових відносин в інформаційній сфері. Поняття інтелектуальної власності та
необхідність її охорони. Об’єкти інтелектуальної власності. Авторське право.
Роль держави в регулюванні правових відносин з інтелектуальної власності.
Основні положення міжнародного права про інформацію та охорону
інтелектуальної власності.

Структура навчальної дисципліни
Назви тем

Кількість годин
денна форма
У тому числі
усього
л
п
лаб інд с.р.
3
4
5
6
7
8

усього
1

2

Заочна форма
у тому числі
л
п
лаб інд
9
10 11
12

Змістовий модуль 1. Інформаційне суспільство України
2
2
4

Тема 1. Вступ.
Інформаційне
суспільство
Тема 2.
Інформаційний ринок
як напрям
інформаційноуправлінської
діяльності
Тема 3.
Інформаційний ринок
та перехід до
інформаційного
суспільства
Тема 4. Джерела та
засади
функціонування
інформаційного
ринку

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Тема 5. Закони
розвитку
інформаційного
виробництва та
ринку

2

2

4

Тема 6.
Інформаційний ринок
і механізм його
функціонування
Тема 7. Функції
інформаційного
ринку у суспільстві
Тема 8. Особливості
інформаційноаналітичної функції
інформаційного
ринку
Тема 9. Види
інформаційно-

2

2

4

2

2

5

2

2

5

2

2

4

с.р.
13

аналітичної
діяльності
2
2
4
Тема 10.
Інформаційні системи
та інформаційні
технології як засоби
інформаційного
ринку
20 20
42
Усього за змістовий
модуль 1
Змістовий модуль 2. Інформаційна сфера та діяльність в інформаційній сфері
2
2
5
Тема 11.
Інформаційні
продукти на
інформаційному
ринку
2
2
5
Тема 12. Діяльність в
інформаційній сфері
3
3
5
Тема 13.
Організаційні
структури
документних потоків
на інформаційному
ринку
2
2
5
Тема 14. Виробнича
система підприємств
інформаційного
бізнесу
2
2
5
Тема 15. Планування
в середовищі
інформаційної
системи
2
2
5
Тема 16.
Інформаційна
інфраструктура
підприємства
інформаційного
бізнесу
Тема 17. Правове
2
2
8
регулювання
інформаційних
відносин в
інформаційній сфері
Усього за змістовий
15 15
38
модуль 2
Усього

35

35

80

Теми семінарських занять
№

Назва теми

з/п

Кількість
годин

1

Вступ. Інформаційне суспільство

2

2

2

3

Інформаційний ринок як напрям інформаційно-управлінської
діяльності
Інформаційний ринок та перехід до інформаційного суспільства

4

Джерела та засади функціонування інформаційного ринку

2

5

Закони розвитку інформаційного виробництва та ринку

2

6

Інформаційний ринок і механізм його функціонування

2

7

Функції інформаційного ринку у суспільстві

2

8

Особливості інформаційно-аналітичної функції інформаційного
ринку
Види інформаційно-аналітичної діяльності

2

2

11

Інформаційні системи та інформаційні технології як засоби
інформаційного ринку
Інформаційні продукти на інформаційному ринку

12

Діяльність в інформаційній сфері

2

13

3

14

Організаційні структури документних потоків на інформаційному
ринку
Виробнича система підприємств інформаційного бізнесу

15

Планування в середовищі інформаційної системи

2

9
10

Інформаційна інфраструктура підприємства інформаційного
бізнесу
Правове регулювання інформаційних відносин в інформаційній
17
сфері
Разом:
16

2

2

2

2

2
2
35

Практичні заняття
Семінар 1.
1. Інформація, інформатизація, проблеми побудови інформаційного
суспільства.
2. Сутність і наслідки глобалізації. Глобальні комунікаційні моделі.
3. Специфіка трудової діяльності в інформаційному суспільстві.
4. Інформація як ресурс управління. Інформаційні ресурси організацій.
5. Роль інформаційних ресурсів в управлінській діяльності.
Література [1; 3–6; 11; 16]
Семінар 2.
1. Розвиток документознавства та наук інформаційно-комунікаційного
циклу.
2. Розширення предметної галузі документознавства.
3. Сучасні напрямки розвитку інформаційних потоків.
4. Соціально-психологічні аспекти інформаційного ринку.
5. Елементи комунікаційної політики в концепціях інформаційного ринку
та управління.
Література [2; 7–10; 14]
Семінар 3.
1. Суб’єкти діяльності в інформаційному просторі.
2. Ринкова та інформаційна інфраструктура.
3. Концепції дослідження структури інформаційної сфери Ф. Махлупа,
М.Порета, П.Страссмана, С.Куценко, В.Глушкова.
4. Структура інформаційної галузі. Основні риси інформаційного
суспільства. 5. Інформаційна культура та тенденції інформаційного ринку.
Література [2; 7–10; 14]
Семінар 4.
1. Основні категорії інформаційного управління.
2. Інформація як категорія (визначення, характеристика, властивості
інформації в управлінні).
3. Класифікація інформації, види і загальна структура.
4. Комунікація як категорія інформаційного ринку.
5. Документ як категорія інформаційного ринку.
6. Функції документа на етапах інформаційного ринку.
Література [10; 12; 15; 17]

Семінар 5.
1. Поняття інформаційного продукту, інформаційної послуги та
інформаційного ресурсу.
2. Категорії інформаційних продуктів.
3. Класифікація інформаційних послуг.
4. Загальна модель інформаційного ринку.
5. Закони інформаційного існування та динаміки. Поняття інформаційної
відстані.
Література [1; 3–6; 11; 16]
Семінар 6.
1. Нормативно-правові акти у галузі інформатизації.
2. Структура інформаційного ринку. Сектори та сегменти.
3. Класифікація видів документів на інформаційному ринку.
4. Ринок інтегрованих інформаційних систем.
5. Структура та суб’єкти діяльності механізму функціонування
інформаційного ринку.
Література [10; 12; 15; 17]
Семінар 7.
1. Інформаційні потоки в організації (визначення інформаційного потоку,
джерела виникнення, напрям, періодичність, ступінь сталості, структура, обсяг,
щільність, вид носія інформації, інформаційна ємність, ступінь використання).
2. Види інформаційних потоків. Методи удосконалення процесів обміну
інформацією.
3. Інформаційні потреби: визначення, види, вивчення.
4. Інтегрованість поняття «інформаційна потреба». Основи формування
«інформаційних потреб». Система оцінки інформаційних потреб.
Література [2; 5; 15; 16; 18]
Семінар 8.
1. Інформаційно-аналітична робота як вид забезпечення управлінської
діяльності.
2. Основні поняття і категорії.
3. Аспекти інформаційно-аналітичної роботи в управлінській діяльності
(у процесі планування, організації, мотивації і контролю).
4. Категорії управлінської інформації.
5. Інформаційне забезпечення управління: зміст і завдання
6. Загальні принципи підготовки аналітичних документів.
Література [2; 5; 15; 16; 18]

Семінар 9.
1. Інформаційний аналіз і синтез: завдання і зміст.
2. Контент-аналіз як метод дослідження інформації, прогностичні
методики прийняття управлінських рішень.
3. Види інформаційно-аналітичної діяльності.
4. Класифікація оглядово-аналітичних документів. Етапи і порядок
підготовки оглядово-аналітичних документів.
5. Типи і види оглядів: бібліографічний, реферативний, аналітичний, їх
характеристика та особливості.
Література [12; 18; 19; 23]
Семінар 10.
1. Інформаційна система як елемент інформаційного забезпечення
установи.
2. Реалізація функцій інформаційної системи зі збирання, зберігання,
накопичення, пошуку і передання даних для потреб управління за допомогою
інформації.
3. Вимоги до інформаційної системи з позицій управління інформацією.
4. Види інформаційних систем.
5. Характеристика інформаційних баз даних, їх використання на ринку
інформації.
Література [3; 7; 16; 19; 20; 22]
Семінар 11.
1. Ринок інформаційних продуктів і послуг.
2. Структура інформаційного ринку.
3. Інфраструктура інформаційного ринку, визначення і склад.
4. Основні сектори інформаційного ринку ділової інформації, професійноорієнтованої інформації, масової споживної інформації, зміст та охоплення.
Література [1; 3–6; 11; 16]
Семінар 12.
1. Інформаційна продукція як товарна основа інформаційного ринку.
2. Класифікація інформаційного ринку за ознаками специфічності та
домінування інформаційних послуг.
3. Критерії оцінки якості інформаційного товару та послуг.
4. Особливості споживчої вартості інформаційних продуктів.
5. Інформаційне посередництво, зміст та особливості.
Література [6; 17; 19; 20; 23; 26]

Семінар 13.
1. Поняття організації та структури управлінської установи.
2. Види та елементи структурних організаційних змін.
3. Чинники формування організаційних структур.
4. Традиційні та специфічні типи організаційних структур.
Література [7; 16; 21; 20; 23; 25]
Семінар 14.
1. Поняття організації операційної системи.
2. Елементи виробничого процесу організації.
3. Взаємодія підсистем виробничої системи.
4.Типи перероблювальних систем.
5. Основні принципи організації ефективного інформаційного ринку.
Література [6; 15; 17; 19; 20; 26]
Семінар 15.
1. Рівні системи планування та управління інформаційною системою.
2. Оперативне планування, бюджетне та операційне планування,
планування матеріалів та потужностей, стратегічне планування.
3. Індикатори ефективності інформатизації.
4. Показники діяльності сфери обробки інформації на підприємстві.
5. Оцінка ефективності інвестиційних проектів інформаційного бізнесу.
Література [6; 15; 17; 19; 20; 26]
Семінар 16.
1. Структура аналітичної піраміди засобів обробки інформації.
2. Аналітичні додатки. Поняття сховищ даних, вітрини даних, OLAPсистеми.
3. Аналітичні платформи з формування та ухвалення управлінських
рішень.
4. Структура сховищ даних. Категорії аналітичних систем.
5. Різновиди багатомірного зберігання даних.
Література [6; 17; 19; 20; 23; 26]
Семінар 17.
1. Основи законодавства України про інформацію та охорону
інтелектуальної власності.
2. Галузі та види інформації відповідно до Закону України «Про
інформацію».
3. Комерційна та некомерційна інформація. Класифікація інформації
згідно з режимом доступу до неї.

4. Об’єкти та суб’єкти правових відносин в інформаційній сфері.
5. Роль держави в регулюванні правових відносин з інтелектуальної
власності. 6. Основні положення міжнародного права про інформацію та
охорону інтелектуальної власності.
Література [6; 15; 17; 19; 20; 26]
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