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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Мета статті – виявити особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в процесі 

інформатизації суспільства. Методологія дослідження. Застосовано логічний, хронологічний, системно-

структурний і порівняльний методи (для узагальнення теоретико-методологічних засад та аналізу 

інноваційних підходів до інформаційно-аналітичної діяльності в умовах сучасних тенденцій інформа-

ційного суспільства); метод когнітивного аналізу (для виділення базових сутнісних характеристик 

інформаційного суспільства та виявлення принципів інформаційно-аналітичної діяльності); метод 

дедукції і теоретичного узагальнення (для формулювання висновків дослідження). Наукова новизна. 

Досліджено інформаційно-аналітичну діяльність у контексті феномену інформаційного суспільства; 

уточнено сутність понять «інформація» та «аналітика»; виявлено тенденції розвитку інформаційно-

аналітичної діяльності на сучасному етапі. Висновки. Відповідно до тенденцій розвитку сучасного 

суспільства головною метою інформаційно-аналітичної діяльності на початку третього десяти-

ліття ХХІ століття стає отримання не стільки інформації як такої, скільки саме соціально та куль-

турно значущої, що характеризується високим рівнем достовірності, ревалентності та якості. 

Отже, розвиток інформаційно-аналітичної діяльності, заснованої на селекціонуванні та впорядку-

ванні інформації, безпосередньо пов’язаний з її прагматичним сенсом, тобто можливістю розумного 

використання на певному етапі еволюції суспільного простору, відповідно до специфіки ситуації та 

рівня знань. Креативне, експериментальне начало інформаційно-аналітичної діяльності на сучасному 

етапі сприяє використанню галузевих аналітичних підходів у різноманітних сферах. Відповідно важ-

ливого значення набуває розвиток галузевої інформаційної аналітики, у якій генеруються специфічні 

підходи, методи та прийоми, що мають прикладний суспільно значущий ефект. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформація, аналітика, інформаційно-аналітична діяльність. 
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INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES  

IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY  
 

The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the development of information and analytical 

activities in the process of society digital development. Research methodology is based on the application of 

logical, chronological, systemic-and-structural, and comparative methods (to generalise theoretical and 

methodological principles, as well as the analysis of innovative approaches to information-analytical activity 

in modern trends of information society); the method of cognitive analysis (to distinguish the basic 

characteristics of information society and identify the principles of information and analytical activities); and 

method of deduction and theoretical generalisation (to specify research findings). Scientific novelty. 

Information and analytical activities in the information society was studied; the essence of the concepts 

‘information’ and ‘analytics’ has been clarified; trends in the development of information and analytical 

activities at the current stage have been revealed. Conclusions. In accordance with the development trends of  
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modern society, the main goal of information and analytical activities at the beginning of the third decade of 

the XXI century is obtaining not information as such, but socially and culturally significant information, 

characterised by a high level of reliability, relevance, and quality. Therefore, the development of information 

and analytical activities based on the selection and arrangement of information is directly related to its 

pragmatic meaning, that is, the possibility of reasonable use at this stage of the evolution of public space, in 

accordance with the specifics of the situation and the level of knowledge. The creative, experimental beginning 

of information and analytical activity at the current stage promotes the use of branch analytical approaches 

in various fields. Accordingly, the development of industry information analytics becomes important, which 

generates specific approaches, methods, and techniques that have an applied socially significant effect. 

Keywords: information society, information, analytics, information and analytical activities. 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасне 

суспільство характеризується динамізмом і склад-

ністю процесів, які в ньому відбуваються: якісно 

нові умови надзвичайно ускладнили комуніка-

ційні, соціально-економічні й міжособистісні про-

цеси та зв’язки. Протягом останніх десятиліть у 

наукових колах активно обговорюють тему стано-

влення суспільства нового типу, яке в межах соці-

ально-філософської традиції отримало назву «ін-

формаційне». Процес формування інформаційного 

суспільства пов’язують з інформатизацією соці-

уму, масштабним упровадженням інформаційних 

технологій як способу діяльності динамічного 

буття суспільства. Наразі актуалізується пробле-

матика розвитку інформаційно-аналітичної діяль-

ності в контексті виявлення спільних рис її про-

явів у сучасному суспільстві, а також відповідно 

до розвитку галузевої інформаційної аналітики. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема-

тиці різноманітних аспектів інформаційно-аналі-

тичної діяльності, розвитку інформаційно-аналі-

тичних процесів та інформаційно-аналітичного 

забезпечення в сучасному суспільстві присвячено 

значний масив наукових досліджень. Серед них 

назвемо праці О. Боднар, В. Варенко, В. Захаро-

вої, О. Кобєлєва, А. Ліпінської, О. Пархун, А. Пу-

гач, Л. Чирун, О. Яценко й ін.). Проте темпи роз-

витку інформаційного суспільства, які безпосеред-

ньо залежать від масштабів поширення та доступ-

ності мобільних пристроїв, бездротових техноло-

гій і мереж зв’язку, а також низки інших об’єктив-

них та суб’єктивних факторів, потребують розши-

рення і постійного оновлення наявної науково-

теоретичної бази. 

Мета дослідження – виявити особливості 

розвитку інформаційно-аналітичної діяльності в 

процесі інформатизації суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Дослідники 

визначають інформаційне суспільство як «суспільс-

тво, засноване на впровадженні інформаційно-

комунікаційних технологій» [4, 287], «сучасне сус-

пільство з високим рівнем розвитку інформаційної 

культури (створення, переробки та використання 

інформації), що характеризується: здатністю якісно 

продукувати всю необхідну для життєдіяльності 

суспільства інформацію; наявністю розвиненої ін-

формаційної інфраструктури суспільства; висо-

ким рівнем доступності всіх членів суспільства до 

необхідної інформації; великою часткою праце-

здатного населення, що працює в інформаційному 

секторі економіки» [1, 41], типовою характерис-

тикою якого є визнання інформації «одним з най-

важливіших суспільних ресурсів, а інформацій-

ний сектор економіки (виробництво, зберігання, 

обробка, передача і споживання інформації) – од-

ним з найважливіших видів суспільної діяльності, 

який створює інформаційно-комунікаційну базу 

для формування глобального інформаційного суспіль-

ства та розвитку науково-технічного, соціально-

економічного й освітньо-культурного прогресу» [1, 41]. 

Ю. Максименко акцентує на тому, що побу-

дова глобального інформаційного суспільства ви-

магає подолання таких проблем, як: «інформа-

ційно-технологічний дисбаланс та інформаційна 

ізоляція окремих регіонів і країн; негативний 

вплив комунікаційних та інформаційних техноло-

гій; незабезпеченість інформаційних прав та сво-

бод людини (громадянина), включаючи право на 

доступ до інформації і конфіденційність» [5, 41]. 

Створення індивідуальних інформаційних 

суспільств відбувається в межах набагато більш 

масштабного міжнародного процесу змін. Частково 

це пов’язано з тим, що інформаційні системи, які 

розвиваються, мають глобальний або принаймні 

міжнародний характер: системи супутникового 

мовлення не визнають національних меж; телеко-

мунікаційні мережі забезпечують зв’язки між кра-

їнами й континентами, а кращим прикладом гло-

бальної системи є інтернет.  

Аналізуючи трансформаційні процеси, ха-

рактерні для інформаційного суспільства від по-

чатку появи й до утворення глобального інформа-

ційного середовища, І. Олефір наголошує, що 

причинами його зародження стали глобалізаційні 

процеси, які в контексті специфіки цього фено-

мену проявилися в інтеграції інформаційних сис-

тем у єдину світову економіку [7, 23].  

Характерною ознакою глобального інфор-

маційного суспільства стало формування, внаслі-

док масштабного поширення і популяризації 
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інноваційних інформаційно-комунікаційних тех-

нологій, єдиного світового часопростору. Відпо-

відно організаційні структури, у яких поєднано 

програмно-технічні та програмно-технологічні мож-

ливості графічного, звукового, текстового, мульти-

плікаційного й відеовідтворення інформації – 

комп’ютерні мультимедіа – є «організаційною осно-

вою сучасного етапу становлення інформаційного 

суспільства» [1, 42].  

На початку третього десятиліття ХХІ сто-

ліття можна говорити про останню стадію форму-

вання інформаційного суспільства, невід’ємними 

характеристиками якого є:  

- використання інформаційних технологій в 

усіх сферах життя суспільства: економічній, полі-

тичній, соціальній, культурній, розвитку штуч-

ного інтелекту;  

- стрімке зростання та диференціація по-

питу на всі види інформації, зокрема наукову, те-

хнічну й значною мірою економічну, а також під-

вищення вимог до змісту та форм наданих даних. 

Динамічне формування інформаційного 

суспільства на початку ХХІ століття зумовлене 

цілеспрямованим розвитком інформаційних від-

носин і зростанням обсягу застосування новітніх 

інформаційних технологій.  

Ключовим поняттям у соціології, політоло-

гії та економіці т. зв. інформаційного суспільства 

є інформація. Людина постійно зазнає величезної 

кількості сенсорних входів і внутрішніх пережи-

вань, відчуттів та думок. Практично все, що існує 

у Всесвіті й може потрапити в поле зору людини, 

може бути сприйняте як інформація. 

Поняття «інформація» є одним із найбільш 

неоднозначних явищ в академічному вимірі, не-

зважаючи на те, що в багатьох наукових галузях 

воно є центральним. На думку вітчизняних до-

слідниць М. Демкової та М. Фігель, відсутність 

однозначного трактування категорії «інформація» 

в сучасних теоретичних і прикладних науках зу-

мовлена тим, що вона «виступає одним із найваж-

ливіших факторів системи суспільних відносин» 

[2, 14]. Британський науковець A. Корнеліус під-

креслює унікальність індивідуального сприйняття 

інформації, стверджуючи, що не існує інформації, 

не залежної від наших соціальних практик [11, 

45]. Така позиція знайшла відображення в симво-

лічному інтеракціоністському підході. 

Поняття інформації в тому вигляді, у якому 

його використовують у побутовій мові, як знання, 

що передаються, відіграє центральну роль у су-

часному інформаційному суспільстві. На думку 

Р. Капурро, поняття «інформація» належить до 

процесу перетворення знань і, зокрема, до відбору 

й інтерпретації в конкретному контексті [10, 344]. 

С. Браман розглядає інформацію як конститутивну 

силу в суспільстві, акцентуючи на телеологічній 

природі інформаційних систем і послуг [9, 236]. 

Р. Капуро наголошує, що використання терміна 

«інформація» завжди повинно мати на увазі, що 

інформація – це те, що є інформативним для пев-

ної людини й залежить від її інтерпретаційних по-

треб та навичок [10, 348]. 

Слово «інформація» має латинське коріння 

(informatio), і його використовують у двох контекс-

тах: як акт формування розуму та акт передачі знань – 

ці два види діяльності безпосередньо взаємопов’язані. 

На сучасному етапі розвитку інформацій-

них технологій, що зумовлений надзвичайною ак-

тивізацією дигітальної культури, особливого зна-

чення набуває аналітична діяльність. В інформа-

ційному соціумі вона позиціонується як діяльність, 

що передбачає органічне поєднання трьох компо-

нентів: функціонального (володіння аналітичними 

методами), галузевого (знання предметної галузі) 

й особистісного (особистісний творчий компонент).  

Аналітика – це аналіз даних та інформації 

для їх кращої організації та збереження, зручного 

й ефективного відстеження. Аналітика покликана 

полегшити життя шляхом впровадження і більш 

ефективного включення аналітичних процесів і 

систем, щоб вони могли працювати в напрямі 

більш організованої і добре структурованої май-

бутньої інтеграції. 

Поняття «аналітика» (від гр. άναλυτικά – мис-

тецтво аналізу), витоками якого вважають праці 

Аристотеля [12, 43], є найважливішим поняттям 

професійної прикладної інтелектуальної діяльності 

представників багатьох професій. Довідкова літе-

ратура визначає аналітику як основу «інтелектуаль-

ної, логіко-мисленнєвої діяльності, що спрямована 

на вирішення різноманітних завдань», основу якої 

становить «не стільки принцип констатації фактів, 

скільки принцип «випередження подій», що дає 

змогу організації або індивідові прогнозувати май-

бутній стан об'єкта аналізу» [8, 10]. Аналітику за-

звичай розуміють як сукупність аналізу, синтезу, 

узагальнення та прогнозування, що виступає єдналь-

ною ланкою між моніторингом (збиранням, отри-

манням) даних та ефективним прийняттям рішень.    

П. Занадрук наголошує, що найважливішою 

функцією аналітики є прогностика, оскільки «за-

ради прогнозу виконують всі інші функції. Про-

гноз висвітлюють у новому документі (аналітич-

ному продукті), заради створення якого проводять 

аналіз і синтез певної інформації» [3, 131]. 

Найважливішими компонентами аналітики 

є: методологія інформаційно-аналітичної роботи, 

організаційне забезпечення процесу інформаційно-

аналітичної діяльності, технолого-методологічне 

забезпечення розробки і створення інструменталь-

них засобів для її ведення. 

У контексті специфіки інформаційного суспільс-

тва розуміємо аналітику як комплексний дослідницький 
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інтерпретаційний підхід, спрямований на вияв-

лення, дослідження, оцінювання, референціювання 

та зіставлення даних, виявлення, дослідження та 

моделювання природи й онтологій речей і процесів, 

тенденцій та закономірностей, екстактування 

образів та процес осмислення, що характеризу-

ється високим ступенем аналітико-синтетичної 

переробки й трансформації отриманої інформа-

ції в інноваційні, формалізовані, ревалентні про-

гнози та моделі, а також рекомендації для прий-

няття ефективних рішень. 

В умовах глобального інформаційного сус-

пільства аналітична діяльність передбачає воло-

діння сукупністю інтелектуальних технологій, що 

дають змогу адекватно відображати сутність явищ і 

процесів, виявляти приховані в потоках інформа-

ції фактори й тенденції розвитку, прогнозувати та 

створювати наукову основу для управлінських рі-

шень. У процесі вирішення завдань та прийняття 

рішень на всіх етапах аналітичної діяльності не-

абияке значення відіграють інтелектуальний, твор-

чий підхід, професійні якості, грамотне викорис-

тання систем цифрової обробки даних. 

Відповідно до чинного законодавства Укра-

їни, задоволення інформаційних потреб сучасного 

суспільства відбувається засобами інформаційного 

механізму – системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення інноваційного розвитку суспільства, 

що містить: інформаційно-ресурсну складову; ін-

формаційно-комунікаційну складову (канали пе-

редачі інформації); інституційну складову (інсти-

туції, що здійснюють процес пошук, збору, обробки, 

зберігання, передачі та поширення інформації). 

Інформаційно-аналітична діяльність – це ді-

яльність, заснована на використанні процесу ана-

лізу / синтезу сукупності відомих даних про об’єкт 

та призначена для отримання нового знання про 

нього; унікальна форма, пов’язана з аналітичним 

підходом до орієнтування в інформаційних пото-

ках та відбору отриманої інформації, а її якість у 

багатьох аспектах визначає успішний розвиток 

політичної, економічної, освітньої, юридичної та 

медичної галузей. У процесі здійснення інформа-

ційно-аналітичної діяльності застосовують ши-

роке коло методів аналізу даних, зокрема запози-

чених з різних наук. Особливу роль в інформа-

ційно-аналітичній діяльності відіграють загальні 

методи наукового дослідження – аналіз та синтез 

інформації, які нерозривно пов’язані між собою і 

є основою будь-якої пізнавальної та практичної 

діяльності.  

О. Мандзюк окреслює такі етапи інформа-

ційно-аналітичної діяльності: визначення об’єкта, 

предмета та проблеми аналізу; побудова ідеальної 

моделі об’єкта й предмета; збирання інформації; 

оцінка фактографічного матеріалу; розкриття 

значення фактів; побудова гіпотези; вибір виду 

аналізу; вибір або розробка методів аналізу; до-

кази; формулювання аналітичних висновків; дос-

товірний і чіткий виклад результатів дослідження 

[6, 393]. 

Відповідно до світових тенденцій глобалі-

зації інформаційного суспільства, активізації його 

розвитку, усі галузі життєдіяльності людини потре-

бують інформаційно-аналітичного забезпечення. 

На нашу думку, розвиток інформаційно-аналітич-

ної діяльності, адекватний рівню розвитку інфор-

маційного суспільства, передбачає створення в 

усіх галузях та напрямах людської діяльності ін-

формаційно-аналітичної системи як інструменту 

вирішення поставлених завдань, пришвидшення і 

підвищення якості обробки інформації про стан 

галузі, тенденції та перспективи розвитку. 

Використання сучасних інформаційних тех-

нологій є важливою умовою модернізації та вдос-

коналення чинних систем управління. Відповідні 

ефекти можуть бути досягнуті за рахунок забезпе-

чення принципово нових можливостей своєчас-

ного доступу осіб, які приймають рішення на 

будь-яких рівнях, аналітиків, спеціалістів до інфор-

мації, необхідної для ухвалення рішень; підви-

щення обсягів та якості інформаційних ресурсів, 

що використовують, а також розширення можли-

востей їх аналітичної обробки за допомогою су-

часних програмно-технічних засобів та ін.  

Висновки. Відповідно до тенденцій розвитку 

сучасного суспільства, головною метою інформа-

ційно-аналітичної діяльності на початку третього 

десятиліття ХХІ століття стає отримання не стільки 

інформації як такої, скільки саме соціально та 

культурно значущої інформації, що характеризу-

ється високим рівнем достовірності, ревалент-

ності та якості. Отже, розвиток інформаційно-

аналітичної діяльності, заснованої на селекціону-

ванні та впорядкуванні інформації, безпосередньо 

пов’язаний з її прагматичним сенсом, тобто мож-

ливістю розумного використання на певному етапі 

еволюції суспільного простору, відповідно до спе-

цифіки ситуації та рівня знань. Креативне, експе-

риментальне начало інформаційно-аналітичної ді-

яльності на сучасному етапі сприяє використанню 

галузевих аналітичних підходів у різноманітних 

сферах. Відповідно важливого значення набуває 

розвиток галузевої інформаційної аналітики, у 

якій генеруються специфічні підходи, методи та 

прийоми, що мають прикладний суспільно значу-

щий ефект. 
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