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Програму навчальної дисципліни «Інформаційний моніторинг» розроблено 
відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівців за ступенем 
вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 
галузі знань 02 «Культура і мистецтво».

Предметом навчальної дисципліни є збір, обробка та передача 
управлінської інформації для забезпечення прийняття рішень, планування та 
прогнозу розвитку; методи та технології інформаційного моніторингу; теорії, 
методи аналізу та прогнозу, верифікації результатів аналізу та прогнозу.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна пов’язана з наступними 
навчальними дисципліна «Інформаційно-аналітичне забезпечення органів 
влади», «Державна інформаційна політика», «Інформаційні системи в 
діловодстві» та «Управління інформаційними установами та проектами», 
«Аналітичні дослідження», «Основи наукових досліджень».

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Теоретичні засади інформаційного моніторингу.
2. Практичні аспекти здійснення інформаційного моніторингу.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни -  здобуття теоретичних знань та практичних 

навичок з освоєння та використання різноманітних типів ресурсів в 
інформаційно-аналітичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційний 
моніторинг» є отримання студентами теоретичних знань, спеціальних умінь і 
практичних навичок з питань організації та використання управлінської 
інформації; розкриття змісту поняття інформаційного моніторингу; надання 
знань щодо цілей, методів та технології інформаційного моніторингу; 
окреслення сфери застосування інформаційного моніторингу; обґрунтування 
умов, за яких доцільно вдаватися до інформаційного моніторингу; формування 
у студентів розуміння поняття ефективності інформаційного моніторингу та 
обмежень у застосуванні останнього; вивчення теоретичних і практичних 
положень щодо використання результатів математичного аналізу для 
обґрунтування управлінського процесу, розробки і прийняття управлінських 
рішень; ознайомлення з інформаційно-аналітичними системами для підготовки 
інформаційного та аналітичного забезпечення процесу управління; вивчення 
теорії прогнозування, методи прогнозування та його верифікації; обґрунтувати 
вибір альтернативних методик та адаптивних математичних моделей для оцінки 
і прогнозування результативних показників діяльності підприємства; 
ознайомлення з методами оцінювання параметрів трендових моделей.

3
1. Програма навчальної дисципліни



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати:
-  поняття та суть інформаційного моніторингу;
-  методики типології й класифікації інформаційних ресурсів;
-  механізми застосування на практиці інформаційних ресурсів, які 

управлінець має використовувати у своїй діяльності;
-  управлінські прийоми в процесі інформаційного забезпечення 

функціонування організації.

вміти:
-  оперативно оцінювати необхідні типи та обсяги ресурсів для 

проведення інформаційно-аналітичної діяльності;
-  виявляти достовірні факти про стан та об’єкт моніторингу, коректно 

їх інтерпретувати та формувати прогнози подальшої поведінки
-  виявляти джерела інформаційного наповнення функціонування органу 

публічного управління та формувати максимально повний перелік 
інформаційних ресурсів;

-  створювати фактографічні бази даних для вироблення державно- 
управлінських рішень.

На вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний моніторинг» 
заплановано 120 годин / 4 кредити ECTS.

Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 
науково-педагогічних працівників кафедри інформаційної діяльності та 
документознавства, які безпосередньо проводять заняття.
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Структура навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні засади інформаційного моніторингу

Тема 1. Інформаційний моніторинг: сутність, зміст, призначення, види 
та класифікація

Моніторинг як система спостережень і контролю, оцінки та прогнозу 
стану інформаційного середовища. Моніторинг як інформаційна система. 
Сутність, завдання та умови реалізації інформаційного моніторингу. Основні 
види моніторингу виокремленні за характером одержаної інформації 
(бібліографічний, статистичний, концептуальний) та за підставою для 
експертизи (динамічний, конкурентний, порівняльний та комплексний). Об'єкти 
інформаційного прогнозування, прогнозні індикатори моніторингу. 
Формалізація даних потоку документів. Інформаційна база статистичного і 
концептуального моніторингів. . Призначення моніторингових досліджень.



Тема 2. Інструменти, методи та засоби проведення інформаційного 
моніторингу

Специфіка проведення інформаційного моніторингу у державному 
управлінні. Критерії відбору інформації. Методи систематичного збору даних 
про складні явища з метою оперативної їх діагностики та оцінки в динаміці. 
Кількісні та якісні показники аналізу інформаційних потоків, Порівняльний та 
факторний аналіз інформаційних ресурсів. ІКТ в організації проведення та 
аналізу результатів моніторингу. Інструменти організації інформаційного 
моніторингу та програмні засоби обробки та аналізу результатів 
моніторингових досліджень.

Тема 3. Законодавче забезпечення моніторингу інформаційних 
ресурсів

Конституційні засади обліку й управління ресурсами органами державної 
влади і місцевого самоврядування. Система ресурсокористування в Україні. 
Органи державної виконавчої влади та їх управлінський ресурс, перспективна 
динаміка й оперативне забезпечення. Неорганічне законодавство про 
управління ресурсами. Регулювання системи управління ресурсами в Україні 
підзаконними актами. Перспективи законодавчого унормування процесу 
управління ресурсами та врегулювання процедурних норм. Рішення місцевої 
влади та їх практичне значення в управлінні ресурсами.

Тема 4. Основні підходи до класифікації інформаційних ресурсів
Необхідність класифікації інформаційних ресурсів як передумова 

визначення ступеня аналітичного забезпечення та вироблення оптимальних 
шляхів їх набуття та використання. Основні принципи класифікації 
інформаційних ресурсів як передумова напрацювання підходів. Оптимізація 
підходів до класифікації інформаційних ресурсів як головна передумова 
розробки системи заходів оптимального ресурсозабезпечення. Поняття 
предметної та якісної класифікації ресурсів. Підходи до виявлення 
предметності та якісної складової характеристики за класифікації 
інформаційних ресурсів. Темпоральний підхід у класифікації, його особливості, 
межі застосування та прогнозованість результатів. Практичний досвід 
застосування темпорального підходу класифікації. Зміст поняття «оптимальна 
класифікація ресурсів». Відпрацювання оптимізаційного підходу до 
класифікації ресурсів.

Розділ 2. Практичні аспекти здійснення інформаційного моніторингу

Тема 5. Основні та допоміжні інформаційні ресурси, їх класифікація 
за видом діяльності органів державного та муніципального управління

Критерії визначення функціональної спрямованості органу державного 
управління. Цілепокладання в державному управлінні у контексті процессу 
«ресурсозабезпечення». Регіональні та галузеві особливості класифікації 
інформаційних ресурсів: Методики класифікації ресурсів, застосовувані для
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складноструктурованих функціональних структур. Класифікація ресурсів у 
вузькопрофесійних структурах. Особливості класифікації у 
багатофункціональних організаціях. Категоріальне розуміння основного та 
допоміжного ресурсу. Поняття «етапу» в організації управлінської та 
функціональної діяльності. Етапний підхід у формуванні функціональної 
структури та особливості його застосування у різних організаційних структурах 
за галузевою спрямованістю. Управлінська структуризація організації та 
ресурсорозподіл. Стохастичний і детермінічний підходи до 
ресурсокласифікації. Критерії поділу ресурсів на основні й допоміжні. 
Проблема темпоральної реципроктизації ресурсовикористання й поділу за 
функціональною необхідністю. Абортивний підхід у процесі оптимізації 
ресурсозабезпечення діяльності функціонально

Тема 6. Поняття “мінімум” необхідних ресурсів та визначення 
додаткових джерел ресурсозабезпечення

Поняття “мінімуму ресурсного забезпечення” та підходи до його 
визначення. Критерії “мінімального ресурсного забезпечення” та раціоналізація 
використання ресурсів. Оптимальна структура ресурсного забезпечення на 
основі змістового наповнення поняття “мінімум”. Видовий та кількісний 
показник мінімуму ресурсного забезпечення. Мінімальність 
ресурсозабезпечення за індексом джерел набуття. Оптимізація ресурсного 
забезпечення за умови диверсифікації джерел набуття ресурсів (основних та 
додаткових). Особливості формування системи додаткового ресурсного 
наповнення в роботі органів влади і управління та місцевого самоврядування. 
Формування оптимального ресурсобалансу функціональної структури з 
урахуванням додаткових джерел надходження.

Тема 7. Організація моніторингу інформаційними підрозділами 
органів державного та муніципального управління

Сфера застосування інформаційного моніторингу як уніфікованого методу 
для дослідження і вивчення галузі державного управління. Основні принципи 
та вимоги до реалізації інформаційного забезпечення державних установ. 
Сучасні підходи до розробки і впровадження систем інформаційного 
моніторингу. Організаційні компоненти, типова структура та склад систем 
інформаційного моніторингу. Організація процесу інформаційного моніторингу 
фахівцями-аналітиками. Функції організаторів та учасників інформаційного 
моніторингу. Розробка стратегії та тактики моніторингових досліджень, 
Алгоритм організації моніторингу в державно-управлінському процесі.
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2. Опис навчальної дисципліни

Характеристика навчальної

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, дисципліни
ступінь вищої освіти денна форма заочна форма

навчання навчання

Кількість кредитів БСТБ -  4 Галузь знань
02 «Культура і мистецтво» Нормативна

Кількість розділів -  2 Спеціальність 
029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 
справа»

Рік підготовки:
1-й 1-й

Семестр
Загальна кількість годин -  120 2-й 2-й

Л екції
18 год. 6 год.

Семінарські
34 год. 12 год.

Ступінь вищої освіти: 
магістр

П рактичні
0 год. 0 год.

Самостійна робота
68 год. 102 год.

Вид контролю:
Екзамен
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3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма

Всього у тому числі Всього у тому числі
л п сем. с.р. л п сем. с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Розділ  1. Т еоретичні засади інф орм аційного м оніторингу

Тема 1. Інформаційний 
моніторинг: сутність, 
зміст, призначення, 
види та класифікація

16 2 - 4 10 17,5 0,5 - 1 16

Тема 2. Інструменти, 
методи та засоби 
проведення 
інформаційного 
моніторингу

18 4 - 5 9 17 1 - 2 14

Тема 3. Законодавче 
забезпечення 
моніторингу 
інформаційних ресурсів

17 2 - 5 10 17,5 0,5 - 1 16

Тема 4. Основні підходи 
до класифікації 
інформаційних ресурсів

17 2 - 5 10 17 1 - 2 14

Разом за розділом 1 68 10 - 19 39 69 3 - 6 60
Розділ  2. П рактичні аспекти здійснення інф орм аційного моніторингу

Тема 5. Основні та 
допоміжні інформаційні 
ресурси, їх класифікація 
за видом діяльності 
органів державного та 
муніципального 
управління.

17 2 - 5 10 17 1 - 2 14

Тема 6. Поняття 
«мінімум» необхідних 
ресурсів та визначення 
додаткових джерел 
ресурсозабезпечення

17 2 - 5 10 17 1 - 2 14

Тема 7. Організація
моніторингу
інформаційними
підрозділами органів
державного та
муніципального
управління

18 4 - 5 9 17 1 - 2 14

Разом за розділом 2 52 8 - 15 29 51 3 - 6 42
Екзам ен

У сього годин 120 18 - 34 68 120 6 - 12 102



4. Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Інформаційний моніторинг: сутність, зміст, призначення, види 
та класифікація

1. Моніторинг як система спостережень і контролю, оцінки та прогнозу 
стану інформаційного середовища.

2. Моніторинг як інформаційна система. Сутність, завдання та умови 
реалізації інформаційного моніторингу.

3. Основні види моніторингу виокремленні за характером одержаної 
інформації (бібліографічний, статистичний, концептуальний) та за підставою 
для експертизи (динамічний, конкурентний, порівняльний та комплексний).

4. Об'єкти інформаційного прогнозування, прогнозні індикатори 
моніторингу. Формалізація даних потоку документів. Інформаційна база 
статистичного і концептуального моніторингів.

5. Призначення моніторингових досліджень.

Тема 2. Інструменти, методи та засоби проведення інформаційного 
моніторингу

1. Специфіка проведення інформаційного моніторингу у державному 
управлінні. Критерії відбору інформації.

2. Методи систематичного збору даних про складні явища з метою 
оперативної їх діагностики та оцінки в динаміці.

3. Кількісні та якісні показники аналізу інформаційних потоків, 
Порівняльний та факторний аналіз інформаційних ресурсів.

4. ІКТ в організації проведення та аналізу результатів моніторингу.
5. Інструменти організації інформаційного моніторингу та програмні 

засоби обробки та аналізу результатів моніторингових досліджень.

Тема 3. Законодавче забезпечення моніторингу інформаційних 
ресурсів

1. Конституційні засади обліку й управління ресурсами органами 
державної влади і місцевого самоврядування.

2. Система ресурсокористування в Україні.
3. Органи державної виконавчої влади та їх управлінський ресурс, 

перспективна динаміка й оперативне забезпечення.
4. Неорганічне законодавство про управління ресурсами. Регулювання 

системи управління ресурсами в Україні підзаконними актами.
5. Перспективи законодавчого унормування процесу управління 

ресурсами та врегулювання процедурних норм. Рішення місцевої влади та їх 
практичне значення в управлінні ресурсами.

Тема 4. Основні підходи до класифікації інформаційних ресурсів
1. Необхідність класифікації інформаційних ресурсів як передумова 

визначення ступеня аналітичного забезпечення та вироблення оптимальних 
шляхів їх набуття та використання.

9



2. Основні принципи класифікації інформаційних ресурсів як 
передумова напрацювання підходів. Оптимізація підходів до класифікації 
інформаційних ресурсів як головна передумова розробки системи заходів 
оптимального ресурсозабезпечення.

3. Поняття предметної та якісної класифікації ресурсів. Підходи до 
виявлення предметності та якісної складової характеристики за класифікації 
інформаційних ресурсів.

4. Темпоральний підхід у класифікації, його особливості, межі 
застосування та прогнозованість результатів. Практичний досвід застосування 
темпорального підходу класифікації.

5. Зміст поняття «оптимальна класифікація ресурсів». Відпрацювання 
оптимізаційного підходу до класифікації ресурсів.

Тема 5. Основні та допоміжні інформаційні ресурси, їх класифікація 
за видом діяльності органів державного та муніципального управління

1. Критерії визначення функціональної спрямованості органу 
державного управління. Цілепокладання в державному управлінні у контексті 
процессу «ресурсозабезпечення». Регіональні та галузеві особливості 
класифікації інформаційних ресурсів: \

2. Методики класифікації ресурсів, застосовувані для 
складноструктурованих функціональних структур. Класифікація ресурсів у 
вузькопрофесійних структурах. Особливості класифікації у 
багатофункціональних організаціях.

3. Категоріальне розуміння основного та допоміжного ресурсу. Поняття 
«етапу» в організації управлінської та функціональної діяльності. Етапний 
підхід у формуванні функціональної структури та особливості його 
застосування у різних організаційних структурах за галузевою спрямованістю.

4. Управлінська структуризація організації та ресурсорозподіл. 
Стохастичний і детермінічний підходи до ресурсокласифікації. Критерії поділу 
ресурсів на основні й допоміжні.

5. Проблема темпоральної реципроктизації ресурсовикористання й 
поділу за функціональною необхідністю. Абортивний підхід у процесі 
оптимізації ресурсозабезпечення діяльності функціонально

Тема 6. Поняття “мінімум” необхідних ресурсів та визначення 
додаткових джерел ресурсозабезпечення

1. Поняття «мінімуму ресурсного забезпечення» та підходи до його 
визначення. Критерії «мінімального ресурсного забезпечення» та раціоналізація 
використання ресурсів.

2. Оптимальна структура ресурсного забезпечення на основі змістового 
наповнення поняття “мінімум”. Видовий та кількісний показник мінімуму 
ресурсного забезпечення.

3. Мінімальність ресурсозабезпечення за індексом джерел набуття. 
Оптимізація ресурсного забезпечення за умови диверсифікації джерел набуття 
ресурсів (основних та додаткових).
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4. Особливості формування системи додаткового ресурсного наповнення 
в роботі органів влади і управління та місцевого самоврядування.

5. Формування оптимального ресурсобалансу функціональної структури 
з урахуванням додаткових джерел надходження.

Тема 7. Організація моніторингу інформаційними підрозділами 
органів державного та муніципального управління

1. Сфера застосування інформаційного моніторингу як уніфікованого 
методу для дослідження і вивчення галузі державного управління.

2. Основні принципи та вимоги до реалізації інформаційного 
забезпечення державних установ.

3. Сучасні підходи до розробки і впровадження систем інформаційного 
моніторингу. Організаційні компоненти, типова структура та склад систем 
інформаційного моніторингу.

4. Організація процесу інформаційного моніторингу фахівцями- 
аналітиками. Функції організаторів та учасників інформаційного моніторингу.

5. Розробка стратегії та тактики моніторингових досліджень, Алгоритм 
організації моніторингу в державно-управлінському процесі.

5. Завдання самостійної роботи

Орієнтовний перелік тем для самостійної роботи студентів (написання 
рефератів):

1. Методи інформаційного захисту простору
2. Інформаційна безпека України
3. Проблеми інформаційної безпеки України
4. Джерела загроз інформаційної безпеки
5. Інформаційна безпека: гуманітарні аспекти
6. Принцип інформаційного забезпечення державних установ
7. Сучасні системи інформаційного моніторингу
8. Принципи реалізації використання інформаційних ресурсів
9. Поняття про ресурсозабезпечення
10. Конституційні засади інформаційного моніторингу державних установ
11. Інформаційний моніторинг як складова прийняття управлінських рішень
12. Оцінка живучості систем моніторингу інформаційного простору
13. Сучасні інформаційні технології у моніторингу діяльності діловодів
14. Складові процесу інформаційного моніторингу
15. Проблеми та перспективи сучасного інформаційного моніторингу
16. Прикладні аспекти використання інформаційного моніторингу
17. Розвиток поняття інформаційного моніторингу
18. Моніторинг як технологія безупинного спостереження за об’єктами

інформаційного середовища
19. Вивчення сучасних веб-ресурсів та їх роль для інформаційного

моніторингу
20. Інформаційний моніторинг та освітянські задачі
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З метою організації самостійної роботи та забезпечення її ефективності 
студентам надається можливість виконання різноманітних творчих завдань. 
Підготовка цих завдань сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу та 
набуття конкретних практичних навичок щодо управлінського документування, 
складання, засвідчення та оформлення окремих документів тощо. 
Передбачається п’ять видів самостійної роботи, а саме:

1. реферат;
2. укладання міні словника термінів;
3. складання тестових питань з окремих тем дисципліни;
4. складання кросвордів з термінів, які стосуються управлінського 

документознавства та суміжних дисциплін;
5. складання різних видів документів та інформаційних повідомлень.
В процесі самостійної роботи студент обирає собі тему реферату, яку 

погоджує з викладачем. Для написання реферату вивчається рекомендована для 
самостійної роботи література, а також література з обраної теми, яку студент 
знаходить в бібліотеці. Відповідно до поставленої мети визначаються завдання 
(окремі питання, що допомагають розкрити тему роботи). Підготовлений та 
належним чином оформлений реферат студент захищає на практичному занятті, 
коротко викладаючи його зміст та відповідаючи на питання інших студентів та 
викладача по темі реферату.

Загальна сума балів, яку студент маже отримати за належним чином 
виконану роботу, дорівнює 10.

6. Індивідуальні завдання

Навчальний план підготовки магістра зі спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» в Університеті передбачає, що дана дисципліна 
вивчається як нормативна. Індивідуальне завдання передбачає поглиблене 
опрацювання окремих питань курсу відповідно до тематики дисципліни. 
Індивідуальна робота виконується студентом шляхом визначення низки питань 
для поглиблення вивчення, ознайомлення із методикою типології й 
класифікації моніторингових досліджень, характеристиками та механізми 
застосування інформаційних ресурсів, які управлінець має набувати й 
використовувати у своїй діяльності. Студент має здійснити необхідні 
процедури щодо оперативного оцінювання необхідних типів та обсягів ресурсів 
для проведення інформаційно-аналітичної діяльності;

Студент повинен виявляти достовірні факти про стан та об’єкт 
моніторингу, коректно їх інтерпретувати та формувати прогнози подальшої 
поведінки.
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7. Засоби оцінювання
13

Реалізація навчально-виховних завдань потребує комплексного 
використання різноманітних методів навчання, які мають забезпечити 
взаємопов’язану та цілеспрямовану діяльність педагога й студентів. Методи 
навчання реалізуються через систему прийомів та засобів навчальної 
діяльності. Вони мають забезпечити взаємозв’язок трьох компонентів: 
мотиваційного, організаційно-ділового і контрольно-оцінного. У першому 
випадку треба використовувати методи, спрямовані на формування у студентів 
інтересу до пізнавальної діяльності. У групі організаційно-ділового компоненту 
виділяють методи організації і забезпечення мисленнєвої діяльності 
(індуктивний, дедуктивний, репродуктивного та пошукового характеру). Такі 
методи називають словесними, наочними і практичними. У групі контрольно- 
оцінного компонента визначають методи пов’язані з контролем за навчальною 
діяльністю студентів.

До словесних методів навчання належать: розповідь, пояснення, бесіда, 
лекція. Ці методи використовуються під час лекційних та семінарських занять з 
дисципліни «Інформаційний моніторинг».

Розповідь -  це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму 
розкриття навчального матеріалу з метою спонукання студентів до створення в 
уяві певного образу.

Пояснення -  вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог 
розкриває сутність певного явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки 
на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду 
студентів.

Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з певної 
галузі знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до 
усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних. З цього 
погляду виділяють два види бесіди: евристичну й репродуктивну. За місцем у 
навчальному процесі розрізняють вступну, поточну й підсумкову бесіди.

Лекція -  це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі 
розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, 
об’єднаних загальною темою.

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних 
методів. Вони зумовлені діалектичними закономірностями пізнання і 
психологічними особливостями сприймання. Наочні методи передбачають 
насамперед використання демонстрації та ілюстрації. При цьому варто 
зауважити, що ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог 
інших методів.

Демонстрація -  це метод навчання, який передбачає показ предметів і 
процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація -  метод навчання, за допомогою якого предмети і процеси 
розкриваються через їх символічне зображення (світлини, малюнки, схеми, 
графіки та ін.).

Досить суттєвим у використанні наочних методів навчання є володіння



технологією і технікою виготовлення й використання засобів демонстрації та 
ілюстрації. Особливої уваги потребує використання технічних засобів 
навчання, й зокрема комп’ютерної техніки. Зазначений метод відіграє значну 
роль у процесі організації самостійної роботи студентів.

Під час виконання самостійної роботи використовуються інтерактивні 
методів навчання (робота у малих групах, мозковий штурм, ситуативне 
моделювання, опрацювання дискусійних питань). Окрім того з метою 
активізації розумової діяльності студентів застосовуються: проблемний виклад 
навчального матеріалу, частково-пошуковий метод.

Проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної 
ситуації, допомогу студентам у виділенні та «прийнятті» проблемного 
завдання, використанні словесних методів (лекції, пояснення) для активізації 
розумової діяльності студентів, спрямованої на задоволення пізнавального 
інтересу шляхом отримання нової інформації.

Частково-пошуковий метод включає студентів у пошук шляхів, прийомів 
і засобів розв'язання пізнавального завдання. Для забезпечення дієвості цього 
методу необхідно створити проблемну ситуацію і спонукати студентів до 
розуміння і «прийняття» пізнавального завдання; керувати ходом пошукової 
розумової діяльності студентів з використанням системи логічно вмотивованих 
запитань; стимулювати і схвалювати пізнавальну діяльність студентів у процесі 
розв'язання навчальних завдань; аналізувати успіхи і помилки, труднощі.

Контроль набутих студентами знань відбувається під час традиційного 
опитування на практичних заняттях, де знання оцінюються за п'ятибальною шкалою. З 
метою оцінювання знань використовуються також відкриті та закриті тестові 
запитання. Для зручності блок тестів з однієї теми повинен складати не менше 10 
одиниць. Оцінювання відбувається виходячи з відсотку правильних відповідей 
оцінка ставиться за п'ятибальною шкалою. Нижче наводяться оцінки за виконання 
творчих завдань, які пропонуються студентам.

Перелік видів творчих завдань для самостійного виконання студентами та їх оцінка
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№ Вид роботи Зміст роботи Оцінка
1 Реферат Текст реферату обсягом 8-10 стор., 

опорний конспект, за яким він буде 
доповідатися на занятті

5-10 балів в залежності 
від повноти викладення 
матеріалу.

2 Тести Загальна кількість 20. Складаються з 
запитання і чотирьох відповідей, одна з 
яких правильна

Від 0,5 до 1 балу за
одиницю. В залежності 
від змісту, оригінальності, 
зрозумілості для студентів

3 Ситуаційне
завдання

Кожне завдання складається з чітко 
сформульованої ситуації, додаткових 
матеріалів, необхідних для її вирішення 
та з питань, що поставлені до неї, яких 
повинно бути не менше чотирьох-п”яти, 
які потребують чіткої лаконічної 
відповіді.

5-7 балів, за кожне 
завдання. В залежності 
від змісту завдання, його 
складності, придатності 
для використання в 
аудиторії для обговорення 
та оцінки знань студентів.



4 Кросворд Загальна кількість слів-визначень не 
повинна бути меншою 20. Терміни 
можуть охоплювати такі курси 
дисциплін: «Інформаційно-аналітичне
забезпечення органів влади», 
«Державна інформаційна політика», 
«Інформаційні системи в діловодстві», 
«Державні та муніципальні послуги», 
«Управління інформаційними
установами», «Основи наукових
досліджень», «Аналітичні
дослідження», «Управління
інформаційними установами та 
проектами», «Інформаційно-аналітичне 
забезпечення державного управління та 
місцевого самоврядування» тощо.

10-15 балів за один 
кросворд, в залежності 
від оригінальності,
правильності, кількості 
визначень з дисциплін, що 
рекомендуються для
опрацювання, а також 
чіткості формулювань 
визначення слів
зрозумілості їх для інших

8. Критерії та рейтингова система оцінювання результатів навчання

Приклад для екзамену
Поточний контроль Підсумкови 

й контроль СумаРозділ № 1 Розділ № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 40 1008 10 8 8 8 8 10

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8
Оцінка в 

балах
Оцінка за національною 

шкалою
Оцінка ECTS

Оцінка Пояснення

90-100 відмінно А відмінне виконання
80-89

добре
В вище середнього рівня

75-79 С загалом хороша робота 
непогано

66-74
задовільно

Б виконання відповідає
60-65 Е мінімальним критеріям

30-59
незадовільно

ЕХ необхідне перескладання

0-29 Г
необхідне повторне вивчення 
курсу



9. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю

1. Що таке моніторинг?
2. Дайте визначення поняття «Інформаційний моніторинг»?
3. Розкрийте сутність, завдання та умови реалізації інформаційного 

моніторингу.
4. Назвіть основні види моніторингу виокремленні за характером 

одержаної інформації.
5. Назвіть основні види моніторингу виокремленні за підставою для 

експертизи.
6. Назвіть об'єкти інформаційного прогнозування, прогнозні індикатори 

моніторингу.
7. Розкрийте основні призначення моніторингових досліджень.
8. Розкрийте специфіку проведення інформаційного моніторингу у 

державному управлінні.
9. Охарактеризуйте критерії відбору інформації.
10. Проаналізуйте методи систематичного збору даних про складні явища 

з метою оперативної їх діагностики та оцінки в динаміці.
11. Визначте кількісні та якісні показники аналізу інформаційних потоків,
12. Дайте визначення порівняльного та факторного аналізу 

інформаційних ресурсів.
13. Охарактеризуйте роль ІКТ в організації проведення та аналізу 

результатів моніторингу.
14. Визначте основні інструменти організації інформаційного 

моніторингу та програмні засоби обробки та аналізу результатів 
моніторингових досліджень.

15. Розкрийте сутність поняття «ресурс» в онтологічному розрізі.
16. Назвіть кількісні показники поняття «ресурс».
17. Що таке якісні показники поняття «ресурс»?
18. Яке визначення мало поняття «ресурс» в економічній думці від 

найдавніших часів до сьогодення?
19. У чому полягає функціональне значення поняття «ресурс»?
20. Чому потрібно класифікувати ресурси для пошуку оптимальних 

шляхів їх набуття та використання?
21. Вкажіть основні принципи класифікації ресурсів.
22. Які ви знаєте підходи до виявлення предметності та якісної складової 

характеристики класифікації ресурсів?
23. У чому полягає темпоральний підхід у класифікації ресурсів?
24. Розкрийте зміст поняття «оптимальна класифікація» ресурсів.
25. Покажіть критерії визначення професійної спрямованості організації.
26. Які ви знаєте основні ресурси?
27. Що таке допоміжні ресурси?
28. Дайте визначення поняття етапу в організації управлінської та 

функціональної діяльності.
29. Застосуйте етапний підхід у формуванні функціональної структури.
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30. Яким чином можна застосувати абортивний підхід у процесі 
оптимізації ресурсозабезпечення діяльності функціональної структури?

31. Розкрийте сутність поняття «неорганічне законодавство».
32. Окресліть перспективи законодавчого унормування процесу 

управління ресурсами та врегулювання процедурних норм.
33. У чому полягає сутність поняття «мінімуму ресурсного

забезпечення»?
34. Назвіть основні критерії «мінімального ресурсного забезпечення» та 

раціоналізації використання ресурсів.
35. Окресліть оптимальну структуру ресурсного забезпечення на основі 

змістового наповнення поняття «мінімум».
36. Визначте сферу застосування інформаційного моніторингу як 

уніфікованого методу для дослідження і вивчення галузі державного 
управління.

37. Наведіть основні принципи та вимоги до реалізації інформаційного 
забезпечення державних установ.

38. Розкрийте сучасні підходи до розробки і впровадження систем 
інформаційного моніторингу.

39. Наведіть організаційні компоненти, типова структура та склад систем 
інформаційного моніторингу.

40. Розкрийте суть організації процесу інформаційного моніторингу 
фахівцями-аналітиками.

41. Визначте функції організаторів та учасників інформаційного 
моніторингу.

42. Перерахуйте основні етапи розробки стратегії та тактики 
моніторингових досліджень,

43. Наведіть алгоритм організації моніторингу в державно- 
управлінському процесі.
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