




   

 

   

 

1. Мета дисципліни 

 формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо здатності 

здійснювати науковий пошук інформаційних джерел, проводити їх аналіз та 

визначати перспективні напрями досліджень; сприяння формуванню та розвитку 

здібностей до аналітичної діяльності, орієнтації у сучасних інформаційних 

процесах суспільного життя в Україні та світі, розуміння відповідальності держави 

за побудову та неперервний розвиток інформаційного суспільства в умовах окремо 

взятої країни у відповідності з її особливостями, потребами та можливостями. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною 
РН 11. Вміти 

реалізовувати 

державну 

інформаційну 

політику 

 

 

 

 

Словесні, наочні, 

практичні 

(пояснювально-

ілюстративний); 

аудиторні та 

дистанційні; 

розв’язання ситуацій; 

самостійна робота 

Усне опитування; 

контроль виконання 

практичних завдань; 

тестування у 

віртуальному 

освітньому 

середовищі на 

платформі MOODLE;  

презентація і захист 

доповідей.  

Підсумковий 

контроль у вигляді 

екзамену. 

РН 11.1 

Застосовувати 

навички аналізу 

публічної політики на 

практиці 

РН 11.2 Оцінювати 

ефективність 

публічної влади  та 

політичної системи 

РН 13. Здобули 

глибинні знання з 

інформаційного 

забезпечення 

публічного 

управління 

РН 13.1 Організація 

ефективних 

комунікацій при 

прийнятті політико-

управлінських рішень 

РН 13.2 Обирати 

узгоджений комплекс 

принципів, цілей та 

методів державної 

регіональної 

політики, визначати 

наслідки для регіону 

як об’єкту її впливу 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

 

Змістовий модуль 1 Концептуальні засади вітчизняної державної 

інформаційної політики  

Поняття інформації та її властивості. Види інформації. Поняття, властивості 

i структура інформаційного простору. Технології інформаційного впливу у 

соціальних системах. Визначення, об’єкт та предмет інформаційної політики. 

Інформаційна політика в системі наукового знання. Державна інформаційна 

політика як частина системи державного управління.  

 

Змістовий модуль 2 Правове забезпечення інформаційної сфери державної 

політики  

Інформаційна діяльність. Інформаційні служби. Політико-правове 

середовище діяльності засобів масової інформації. Правові гарантії доступу до 

інформації. Декларація про свободу політичної дискусії у засобах масової 

інформації. Захист приватного життя, приватних інтересів. Правові проблеми 

регулювання мережі Інтернет. Проблема та перспективи правового регулювання 

інформаційної сфери в України. 

 

Змістовий модуль 3 Державна інформаційна політика України та 

зарубіжних країн 

Діагностика електронної готовності країни. Аналіз потреб країни з точки 

зору побудови інформаційного суспільства. Інформування населення. Електронне 

урядування: поняття, сутність, актуальність. Система електронного 

документообігу. Електронні державні закупівлі. Зміст та етапи національної 

інформаційної політики. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо 

побудови інформаційного суспільства. 

 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 300 15 15 - 270 

Змістовий модуль 1 90 5 5 - 80 

Змістовий модуль 2   90 5 5 - 80 

Змістовий модуль 3   90 5 5 - 80 

Індивідуальне завдання -   - - 

Підсумковий контроль 30   - 30 
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6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
1. Інформація, ïi роль та 

функції у соціальних 

системах 

Поняття інформації та її властивості. Види 

інформації. Соціальна інформація. Інформаційний 

обмін у соціальних системах. Поняття, властивості 

i структура інформаційного простору. 

1 

2. Інформаційний простір 

як об’єкт управління в 

системі державної 

інформаційної політики 

Технології інформаційного впливу у соціальних 

системах. 
1 

3. Інформаційна політика: 

зміст та основні 

концептуальні підходи 

Визначення, об’єкт та предмет інформаційної 

політики. Методологічні основи інформаційної 

політики. Інформаційна політика в системі 

наукового знання 

1 

4. Чинники формування 

державної інформаційної 

політики 

Державна інформаційна політика як частина 

системи державного управління. Чинники, які 

впливають на формування державної 

інформаційної політики. 

2 

Змістовий модуль 2 
5. Сутність інформаційних 

відносин 

Інформаційна діяльність. Інформаційні служби. 

Політико-правове середовище діяльності засобів 

масової інформації. 
1 

6. Доступ до публічної 

інформації 

Правові гарантії доступу до інформації. Державна 

таємниця. Регулювання концентрації засобів 

масової інформації. 
1 

7. Дифамація: основні 

концепції законодавства 

про захист репутації 

Законодавство про дифамацію. Доктрина 

«суспільного діяча». Декларація про свободу 

політичної дискусії у засобах масової 

інформації. Суспільний контроль за 

державними посадовими особами. Захист 

приватного життя, приватних інтересів. 

Правові проблеми регулювання мережі 

Інтернет. 

2 

8. Законодавство України в 

інформаційній сфері 

Проблема та перспективи правового регулювання 

інформаційної сфери в Україні. Національна 

програма інформатизації. 
1 

Змістовий модуль 3 
9. Етап розробки та 

реалізації національної 

інформаційної політики 

Створення експертної групи. 

Виявлення та запрошення до співучасті у 

роботі секторальних i багатосторонніх груп та 

мереж. Діагностика електронної готовності 

країни. Аналіз потреб країни з точки зору 

побудови інформаційного суспільства. 

Планування: визначення мети, стратегії, 

ресурсів, відповідальних. Прийняття нового, 

a6o скоригованого законодавства. 

Конкретизація інформаційної політики. 

Моніторинг та оцінка результатів. 

Інформування населення 

1 
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Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 
10. Електронний уряд: 

сутність, методи та 

принципи його організації 

Електронне урядування: поняття, сутність, 

актуальність, мотивація запровадження та 

функціонування. Основні принципи i методи 

роботи е- урядування. Нормативно-правове та 

організаційне забезпечення впровадження 

електронного уряду. Практика впровадження 

технологій електронного врядування в 

публічну адміністрацію. Система  електронного 

документообігу. Електронний цифровий 

підпис. Електронні державні закупівлі. Портали 

органів публічної адміністрації: актуалізація, 

контент, інтерфейс, дизайн. 

2 

11. Характеристика країн, 

які впроваджують 

інформаційну політику 

Підготовка громадян до життя в 

інформаційному суспільстві. Роль державної 

політики в інформаційному суспільстві, 

суспільстві знань. Рамки i тематичні сфери 

національної інформаційної політики. Зміст та 

етапи національної інформаційної політики. 

Діагностика електронної готовності населення. 

Міжсекторальність, як основний елемент 

стратегії розвитку національної інформаційної 

політики. 

1 

12. Досвід США щодо 

розвитку національної 

інформаційної 

інфраструктури. 

Напрями державної політики США. Законодавство 

США у сфері забезпечення інформаційної безпеки.  
- 

13. Досвід Канади щодо 

побудови інформаційної 

магістралі. 

Система науково-технічного та інноваційного 

розвитку Канади. Канадський інститут науково-

технічної інформації, його напрямки діяльності. 

Законодавчі та нормативно-правові акти у сфері 

інформаційного забезпечення науково-технічної та 

інноваційної діяльності. 

- 

14. Інформаційна політика 

Європейського Союзу 

щодо побудови 

інформаційного 

суспільства 

Основні напрями інформаційної політики ЄС. 

Основні європейські інтереси  в інформаційній сфері. 

Науково-технічна та інноваційна політика в CC. 1 
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7. Теми практичних (лабораторних) занять* 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
1. Інформація, ïi роль та 

функції у соціальних 

системах 

Поняття інформації та її властивості. Види 

інформації. Соціальна інформація. Інформаційний 

обмін у соціальних системах. Поняття, властивості 

i структура інформаційного простору. 

1 

2. Інформаційний простір як 

об’єкт управління в системі 

державної інформаційної 

політики 

Технології інформаційного впливу у соціальних 

системах. 
1 

3. Інформаційна політика: 

зміст та основні 

концептуальні підходи 

Визначення, об’єкт та предмет інформаційної 

політики. Методологічні основи інформаційної 

політики. Інформаційна політика в системі 

наукового знання 

1 

4. Чинники формування 

державної інформаційної 

політики 

Державна інформаційна політика як частина 

системи державного управління. Чинники, які 

впливають на формування державної 

інформаційної політики. 

2 

Змістовий модуль 2 
5. Сутність інформаційних 

відносин 
Інформаційна діяльність. Інформаційні служби. 

Політико-правове середовище діяльності засобів 

масової інформації. 
1 

6. Доступ до публічної 

інформації 
Правові гарантії доступу до інформації. Державна 

таємниця. Регулювання концентрації засобів 

масової інформації. 
1 

7. Дифамація: основні 

концепції законодавства 

про захист репутації 

Законодавство про дифамацію. Доктрина 

«суспільного діяча». Декларація про свободу 

політичної дискусії у засобах масової інформації. 

Суспільний контроль за державними посадовими 

особами. Захист приватного життя, приватних 

інтересів. Правові проблеми регулювання мережі 

Інтернет. 

2 

8. Законодавство України в 

інформаційній сфері 
Проблема та перспективи правового регулювання 

інформаційної сфери в Україні. Національна 

програма інформатизації. 
1 

Змістовий модуль 3 
9. Етап розробки та 

реалізації національної 

інформаційної політики 

Створення експертної групи. Виявлення та 

запрошення до співучасті у роботі 

секторальних i багатосторонніх груп та мереж. 

Діагностика електронної готовності країни. 

Аналіз потреб країни з точки зору побудови 

інформаційного суспільства. Планування: 

визначення мети, стратегії, ресурсів, 

відповідальних. Прийняття нового, a6o 

скоригованого законодавства. Конкретизація 

інформаційної політики. Моніторинг та оцінка 

результатів. Інформування населення 

1 
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10. Електронний уряд: 

сутність, методи та 

принципи його організації 

Електронне урядування: поняття, сутність, 

актуальність, мотивація запровадження та 

функціонування. Основні принципи i методи 

роботи е- урядування. Нормативно-правове та 

організаційне забезпечення впровадження 

електронного уряду. Практика впровадження 

технологій електронного врядування в публічну 

адміністрацію. Система  електронного 

документообігу. Електронний цифровий підпис. 

Електронні державні закупівлі. Портали органів 

публічної адміністрації: актуалізація, контент, 

інтерфейс, дизайн. 

2 

11. Характеристика країн, 

які впроваджують 

інформаційну політику 

Підготовка громадян до життя в інформаційному 

суспільстві. Роль державної політики в 

інформаційному суспільстві, суспільстві знань. 

Рамки i тематичні сфери національної 

інформаційної політики. Зміст та етапи 

національної інформаційної політики. Діагностика 

електронної готовності населення. 

Міжсекторальність, як основний елемент стратегії 

розвитку національної інформаційної політики. 

- 

12. Досвід США щодо 

розвитку національної 

інформаційної 

інфраструктури. 

Напрями державної політики США. Законодавство 

США у сфері забезпечення інформаційної безпеки.  
- 

13. Досвід Канади щодо 

побудови інформаційної 

магістралі. 

Система науково-технічного та інноваційного 

розвитку Канади. Канадський інститут науково-

технічної інформації, його напрямки діяльності. 

Законодавчі та нормативно-правові акти у сфері 

інформаційного забезпечення науково-технічної та 

інноваційної діяльності. 

1 

14. Інформаційна політика 

Європейського Союзу щодо 

побудови інформаційного 

суспільства 

Основні напрями інформаційної політики ЄС. 

Основні європейські інтереси  в інформаційній сфері. 

Науково-технічна та інноваційна політика в CC. 1 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється та оцінюється за питаннями, які винесено на 

лекційні заняття, самостійну роботу і практичні завдання. Поточний контроль 

проводять у формі тестів за кожним змістовим модулем. 

Система поточного контролю базується на застосуванні таких форм 

контролю: усне опитування за матеріалами лекцій; виконання практичних 

завдань; розв’язання задач і проблемних ситуацій; опитування студентів за 

кожним змістовним модулем; контроль виконання практичних завдань; 

тестування. 
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Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться письмово або у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. Підсумкове 

завдання складається з тестових питань, теоретичного питання та практичного 

завдання (розв’язок ситуаційної задачі). 
 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 12 - 8 

Змістовий модуль 2   25 16 - 9 

Змістовий модуль 3   25 18 - 7 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - 30 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне заняття з теми 1. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Практичне заняття з теми 2. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Практичне заняття з теми 3. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Практичне заняття з теми 4. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Завдання до самостійної роботи №1 (виконати доповідь з ...) 3 

Контрольна робота із ЗМ1 за темами 1−4 (тест в Moodle) 5 

Змістовий модуль 2 25 

Практичне заняття з теми 5. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

4 

Практичне заняття з теми 6. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

4 

Практичне заняття з теми 7. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

4 

Практичне заняття з теми 8. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

4 

Завдання до самостійної роботи №2 (виконати доповідь з ...) 4 

Контрольна робота із ЗМ1 за темами 5−8 (тест в Moodle) 5 

Змістовий модуль 3 25 

Практичне заняття з теми 9. (усна доповідь з питань, виконання 3 
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завдань) 

Практичне заняття з теми 10. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Практичне заняття з теми 11. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Практичне заняття з теми 12. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Практичне заняття з теми 13. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Практичне заняття з теми 14. (усна доповідь з питань, виконання 

завдань) 

3 

Завдання до самостійної роботи №3 (виконати доповідь з ...) 2 

Контрольна робота із ЗМ1 за темами 9−14 (тест в Moodle) 5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання  10 

Тести 10 

Практичне завдання 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 100 

 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс «Державна інформаційна політика» для аспірантів всіх 

форм навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: : 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2080 

 

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=2080
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