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1. Мета дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» є формування у аспірантів сучасних 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 дисципліну  

«Управління науковими проектами».  

  

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання 
Форми  

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною 

(знати, вміти, мати 

навички, аналізувати 

тощо) 

ПРН 2. 

Використовувати 

теоретичні знання з 

публічного 

управління та 

адміністрування у 

практичній 

діяльності 

 

Словесні, наочні, 

практичні 

(пояснювально-

ілюстративний); 

аудиторні та 

дистанційні; 

розв’язання 

ситуацій; 

самостійна робота 

Усне опитування 

за матеріалами 

лекцій; 

опитування 

студентів за 

кожним 

змістовним 

модулем; 

контроль  

виконання 

практичних 

завдань; 

тестування у 

віртуальному 

освітньому 

середовищі на 

платформі 

MOODLE 

ПРН 2.1 Знати: основні 

етапи становлення і 

функціонування в 

суспільстві 

інформаційної 

культури, правові 

засади інформаційного 

суспільства, володіти 

загальними принципами 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ПРН 2.2 Вміти: 

застосовувати отримані 

теоретичні знання в 

аналітичній діяльності 

та орієнтуватись в 

засобах масової 

комунікації; 

ПРН 2.3 Мати навички: 
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застосовувати широкий 

спектр цифрових 

засобів, інструментів, 

ресурсів та технологій 

для підвищення 

ефективності та 

результативності 

функціонування 

інфраструктурних 

складових 

інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справ. 

ПРН 17. 

Реалізовувати 

державну 

інформаційну 

політику з 

формування, 

використання, 

передачі та 

збереження 

інформаційних 

ресурсів у сфері 

публічного 

управління та 

адміністрування 

Словесні, наочні, 

практичні 

(пояснювально-

ілюстративний); 

аудиторні та 

дистанційні; 

розв’язання 

ситуацій; 

самостійна робота 

Усне опитування 

за матеріалами 

лекцій; 

опитування 

студентів за 

кожним 

змістовним 

модулем; 

контроль  

виконання 

практичних 

завдань; 

тестування у 

віртуальному 

освітньому 

середовищі на 

платформі 

MOODLE 

ПРН 17.1  Знати: 

аналітичні методики, 

аудит, моніторинг та 

оцінювання публічної 

політики; процес 

організації 

співробітництва з 

територіальними 

громадами з 

використанням 

технологій 

електронного 

урядування та 

електронної демократії; 

ПРН 17.2 Вміти: 

застосовувати навички 

аналізу публічної 

політики на практиці; 

доносити власні 

висновки, знання та 

пояснення щодо 

організації процесу 

реалізації засад 

публічного 

адміністрування; 

оцінювати ефективність 

публічної влади та 

політичної системи; 

ПРН 17.3 

Організовувати: 

ефективні комунікацій 

при прийнятті політико-

управлінських рішень; 

узгоджений комплекс 

принципів, цілей та 

методів державної 
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регіональної політики, 

визначати наслідки для 

регіону як об’єкту її 

впливу 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Державна інформаційна політика 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади державної 

інформаційної політики. 

Систематизовані та узагальнені теоретико методичні основи сутності 

поняття інформація та інформаційного простору як об’єкту управління в 

системі державної інформаційної політики держави.  

Змістовий модуль 2 Механізми розробки напрямів державної 

інформаційної політики України. Механізми вироблення та напрями 

державної інформаційної політики України. 

Проаналізовані чинники формування державної інформаційної політики, 

досліджуються найсуттєвіші аспекти розробки та реалізації національної 

інформаційної політики та впровадження електронний уряду у діяльність 

публічних служб держави. 

 Змістовий модуль 3 Державна інформаційна політика зарубіжних 

країн 

Розглядається практичні аспекти впроваджують інформаційну політику у 

державі та досвід розвинених країн щодо впровадження та функціонування 

системи державної інформаційної політики 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 16 14 - 90 

Змістовий модуль 1 30 6 4 - 20 

Змістовий модуль 2   45 6 6 - 33 

Змістовий модуль 3   30 4 4 - 22 

Індивідуальне завдання - - - - - 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

                         Змістовий модуль 1 6 

Інформація, її роль 1. Поняття інформації та її властивості 2 
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та функції у 

соціальних 

системах 

2. Види інформації 

3. Соціальна інформація 

4. Інформаційний обмін в соціальних 

системах 

Інформаційний 

простір як об’єкт 

управління в 

системі державної 

інформаційної 

політики 

1. Основні функції та компоненти 

інформаційного простору 

2. Систематизація об’єктів управління 

3. Формування та розвиток інформаційного 

простору в Україні 

2 

Інформаційна 

політика: зміст та 

основні 

концептуальні 

підходи 

1. Визначення, об’єкт та предмет 

інформаційної політики.  

2. Методологічні основи інформаційної 

політики.  

3. Інформаційна політика в системі наукового 

знання.  

2 

                                         Змістовий модуль 2 6 

Чинники 

формування 

державної 

інформаційної 

політики’ 

1. Державна інформаційна політика як 

частина системи державного управлінні 

2. Чинники, які впливають на формування 

державної інформаційної політики 

2 

Розробка та 

реалізація 

національної 

інформаційної 

політики 

1. Проблеми та перспективи правового 

регулювання інформаційної сфери в України 

2. Національна програма інформатизації 

3. Державна інформаційна політика України 

та шляхи її вдосконалення 

2 

Електронний уряд: 

сутність, методи та 

принципи його 

організації 

1. Електронне урядування: поняття, сутність, 

актуальність, мотивація запровадження та 

функціонування 

2. Нормативно-правове та організаційне 

забезпечення впровадження електронного 

уряду 

2 

Змістовий модуль 3 4 

Характеристика 

країн, які 

впроваджують 

інформаційну 

політику 

1. Підготовка громадян до життя в 

інформаційному суспільстві 

2. Зміст та етапи національної інформаційної 

політики 

3. Діагностика електронної готовності 

населення 

2 

Досвід розвинених 

країн щодо 

впровадження та 

функціонування 

системи державної 

1. Досвід США щодо розвитку національної 

інформаційної інфраструктури 

2. Досвід Канади щодо побудови 

інформаційної магістралі 

3. Інформаційна політика Європейського 

2 
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інформаційної 

політики 

Союзу щодо побудови інформаційного 

суспільства  

 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 

Кількість 

ауд. 

годин 

              Змістовий модуль 1 4 

Інформація, її роль 

та функції у 

соціальних 

системах 

1. Запитання для контролю за темою 1 

2. Практичне завдання №1 

За допомогою узагальнення наукових джерел 

представити розгорнуту доповідь за темою 

«Формування теоретичних засад та 

практичних механізмів державної 

інформаційної політики, критерії їх 

ефективності та практичної значущості»   

1 

Інформаційний 

простір як об’єкт 

управління в 

системі державної 

інформаційної 

політики 

1. Запитання для контролю за темою 2 

2. Практичне завдання №2  

Кейс-стаді: «Адміністративні та політичні 

аспекти державної інформаційної політики». 
2 

Інформаційна 

політика: зміст та 

основні 

концептуальні 

підходи 

1. Запитання для контролю за темою 3 

2. Практичне завдання №3 

На основі опрацювання джерел інформації та 

власного бачення надати розгорнуту 

характеристику основним теоріям державної 

інформаційної політики у сучасних умовах 

розвитку 

 3. Тестування за змістовим модулем 1 

1 

               Змістовий модуль 2 6 

Чинники 

формування 

державної 

інформаційної 

політики’ 

1. Запитання для контролю за темою 4 

2. Практичне завдання №4 

Провести аналіз позитивних та негативних 

наслідків політики українізації в Україні 

2 

Розробка та 

реалізація 

національної 

інформаційної 

політики 

1. Запитання для контролю за темою 5 

2. Практичне завдання №5 

Ситуаційна вправа: Робота у малих групах за 

напрямом дослідження «Формування стратегії 

розвитку інформаційної політики» 

2 

Електронний уряд: 

сутність, методи та 

1. Запитання для контролю за темою 6 

2. Практичне завдання № 6 
2 
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принципи його 

організації 

За допомогою методу мозкового штурму 

запропонувати шляхи удосконалення методів 

впровадження та організації електронного 

уряду як ефективного методи здійснення 

державного управління 

3. Тестування за змістовим модулем 1 

                                            Змістовий модуль 3 4 

Характеристика 

країн, які 

впроваджують 

інформаційну 

політику 

1. Запитання для контролю за темою 7 

2. Практичне завдання № 7 
За допомогою визначення ролі державної 

політики в інформаційному суспільстві надати 

пропозиції щодо підготовка громадян до 

використання сучасних інформаційних 

технологій у сфері отримання публічних 

послуг. 

2 

Досвід розвинених 

країн щодо 

впровадження та 

функціонування 

системи державної 

інформаційної 

політики 

1. Запитання для контролю за темою 8 

2. Практичне завдання № 8 

Робота у малих групах за напрямом 

порівняння методик державної інформаційної 

політики США, Канади та Європейського 

Союзу 

3. Тестування за змістовим модулем 3 

2 

 
 
 
 

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 дистанційному курсі, 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 у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 

Підсумковий контроль проводять за екзаменаційними білетами. Умовою 

допуску до підсумкового контролю є те, що сума накопичених балів за всіма 

змістовими модулями повинна бути не менше 35 балів (за системою ESTC), або 
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наявність позитивних оцінок з поточного модульного контролю (за 

національною системою). 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 - - - 

Змістовий модуль 1 20 20 - - 

Змістовий модуль 2   25 25 - - 

Змістовий модуль 3   25 25 - - 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Запитання для контролю за темою 1 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №1 (складена схема, виконане завдання) 3 

Запитання для контролю за темою 2 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №2 (вирішення кейсу) 3 

Запитання для контролю за темою 3 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №3 (надано характеристику, виконане завдання) 3 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 (тест в Moodle) 5 

Змістовий модуль 2 25 

Запитання для контролю за темою 4 (усна доповідь з питань) 2 

Практичне завдання №4 (складена схема, виконане завдання) 3 

Запитання для контролю за темою 5 (усна доповідь з питань) 3 

Практичне завдання №5 (вирішена ситуаційна вправа) 4 

Запитання для контролю за темою 6 (усна доповідь з питань) 3 

Практичне завдання №6 (проведено мозковий штурм, виконане 

завдання) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 (тест в Moodle) 5 

Змістовий модуль 3 25 

Запитання для контролю за темою 7 (усна доповідь з питань) 5 

Практичне завдання №7 (виконане завдання, надані пропозиції) 5 

Запитання для контролю за темою 8 (усна доповідь з питань) 5 

Практичне завдання № 8 (проведена робота у малих групах, виконане 

завдання) 

5 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 (тест в Moodle) 5 

Індивідуальне завдання ( РГЗ)  – 
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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. Конспект лекцій  з дисципліни «Державна інформаційна політика» (для 

аспірантів спеціальності  281 Публічне управління та адміністрування, 

освітньо-наукова програма доктора філософії) / О. А. Дєгтяр; Харк. нац. 

університет міськ. госп-ва імені О.М.Бекетова. Харків: ХНУМГ, 2017. 121 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Державна інформаційна політика»  / Харків. нац. ун-

т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. О. Гайдученко. Харків: ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2018. 37 с. 

3. Дистанційний курс «Державна інформаційна політика» для аспірантів 

всіх форм навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1640 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Дєгтяр О.А. Теоретико-прикладні проблеми державного управління в 

Україні / Навчальний посібник О.А.Дєгтяр, А.О. Дєгтяр, ХНУМГ, 2020. – 

С. 296. 
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2. Державна інформаційна політика в Україні в умовах розвитку 

інформаційного суспільства : навч.-метод. матеріали / Т. В. Федорів, М. Т. 

Солоха ; упоряд. Н. В. Ясько. Київ : НАДУ, 2013. 36 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/ 

1765ca0c-fcd2-4324-afbd-22a916b935e5.pdf 

3. Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2657-12  

4. Концепція державної інформаційної політики України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/ 

article?art_id=70485&cat_id=33909. 

5. Корж І.Ф. Об’єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній 

сфері. «Інформація і право». 2017 № 3(22). С. 19-26. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ippi.org.ua/korzh-if-ob’єkt-i-predmet-naukovogo-

doslidzhennya-v-informatsiinii-sferi-st-22-29 

6. Куліш А.М., Кобзєва Т.А., Шапіро В.С. Інформаційне право : 

навчальний посібник. Суми : Сумський державний університет. 2016. 108 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45286 

7. Литвин Н. А. Реалізація інформаційної політики органами Державної 

фіскальної служби України: адміністративно-правовий аспект: монографія. 

Одеса: Гельветика, 2018. 516 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/3203?mode=full 

8. Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна безпека: питання правового 

регулювання: монографія. Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 168 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18860/1/A_Nashinets-

Naumova_monografia_1_FPMV.pdf 

9. Сопілко І.М. Становлення інформаційного суспільства та інформаційні 

загрози в мережі Інтернет. Юридичний вісник 3 (44) 2017. С. 61-64. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://core.ac.uk/download/pdf/296373064.pdf 

10. Хаба Р.С. Деструктивні інформаційні впливи в сучасних умовах. 

Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. № 1(21) 2017. С. 216-224. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21RE

F=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=

FILA=&2_S21STR=iblsd_2017_1(21)__27 

 

Допоміжна 

1. Баранов О.А. Правове забезпечення інформаційної сфери теорія, 

методологія іпрактика: монографія. Київ:Едельвейс, 2014. 497 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.academia.edu/24949621/Правове_забезпечення_інформаційної_сфер

и_теорія_методологія_і_практика_монографія 

2. Діордіца І. В. Система забезпечення кібербезпеки: сутність та 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
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призначення. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7. С. 109–116. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://pgp-

journal.kiev.ua/archive/2017/7/24.pdf  

3. Гордійчук М. В. Правове регулювання електронного документообігу в 

сфері оподаткування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2017. 248 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nusta.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/06/Дисертація-на-здобуття-наукового-ступеня-кандидата-

юридичних-наук-Гордійчук-Марії-Вікторівни.pdf 

5. Катеринчук І.П. Правові засади інформаційного забезпечення 

діяльності правоохоронних органів України: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. 

Київ, 2015. 499 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/689 

6. Негодченко В. М. Суб'єкти формування та реалізації державної 

інформаційної політики в Україні. Європейські перспективи. 2016. Вип. 2. С. 48 

– 57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21RE

F=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=

FILA=&2_S21STR=evpe_2016_2_10 

7. Пирожкова Ю. В. Функції адміністративного права: ґенеза, 

теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти: монографія. 

Запоріжжя: Вид. дім «Гельветика», 2016. 548 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://odnb.odessa.ua/vnn/book/594 

8. Танчинець М. М. Поняття, зміст та види інформаційної діяльності 

органів публічної влади України. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету, 2016. Вип. 39 (2). С. 31–35. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/32786/1/Поняття%2C%20зміст%20т

а%20види%20інформаційної%20діяльності.pdf 

9. Сопілко І.М. Становлення інформаційного суспільства та інформаційні 

загрози в мережі Інтернет. Юридичний вісник 3 (44) 2017. С. 61-64. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://core.ac.uk/download/pdf/296373064.pdf 

10. Ткачук Т.Ю. Забезпечення інформаційної безпеки в умовах 

євроінтеграції України: правовий вимір: моногр. К. : ВД «АртЕк», 2018. 422 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ippi.org.ua/zabezpechennya-

informatsiinoi-bezpeki-v-umovakh-єvrointegratsii-ukraini-pravovii-vimir 

11. Global Information Technology Report 2016. Дата оновлення: 

05.04.2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-ukrayiny-za-indeksom-

merezhevoyi-gotovnosti-2016  
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік 

переглянута та затверджена «Без змін» 
 

Державна інформаційна політика 
 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова ОК-6 

семестр 3-й 

кількість кредитів ЄКТС 4 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра менеджменту і публічного адміністрування 
 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

спеціальність 

освітня програма 

281 Публічне управління та адміністрування  

Публічне управління та адміністрування 

форма навчання денна, вечірня   

 
Завідувач кафедри 
__________МіПА_______________________________________ 

 яка забезпечує викладання дисципліни 
«____»____________ 202_ року  ___________________  (Новікова М.М.) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 
Гарант освітньої програми  Публічне управління та адміністрування  

 

  

       _______________  (Гайдученко С.О.) 
                підпис                                      прізвище та ініціали 


