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ВСТУП 

 

 

Інформація сьогодні стала рушійною силою суспільства. Бурхливе 

зростання обсягів і потоків інформації пов’язано, насамперед, із надзвичайним 

ускладненням виробництва, усіх сфер громадського життя. Сучасне суспільство 

та його ланки є складними системами. Зберігання цілісності такої системи, її 

якісної визначеності, забезпечення її функціонування й розвитку немислимо без 

інформаційних процесів. Тому робляться спроби відшукати принципи політики 

в галузі інформації в рамках окремих держав і всього світу. 

Саме держава є головним засобом досягнення цілей, що стоять перед 

суспільством. Держава зобов’язана активно впливати на якісний бік 

трансформаційних процесів. Ідеться про здійснення політики, яка має не лише 

забезпечувати ринковий вектор розвитку, а й надати йому більшої соціальної 

спрямованості, націленої на кінцевий результат – утвердження в Україні  

соціально-ринкової економіки.  

Соціальна, правова держава виявляє активність у регулюванні соціально-

економічних процесів, соціального аспекту основних прав громадян, їх 

соціальної захищеності відповідно до закону. У зв’язку з цим удосконалення 

державного управління безпосередньо повинно здійснюватись шляхом 

реалізації державної політики у сфері інформатизації. 

Саме дисципліна «Державна інформаційна політика» досліджує та 

висвітлює сутність і основні складові сучасної інформаційної політики. 

Особлива увага при цьому приділяється питанням побудови інформаційного 

суспільства, проблемам правового регулювання інформаційної сфери, 

становленню й упровадженню системи електронного урядування з урахуванням 

зарубіжного та вітчизняного досвіду.  

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Державна інформаційна політика» мають на меті сформувати в студентів 
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комплексне уявлення про інформаційне суспільство, комунікації та 

інформаційну політику; правове регулювання інформаційних відносин.   

Методичні вказівки допоможуть студентам розглянути комплекс питань 

щодо сучасного стану державного управління в інформаційній сфері та нової 

державної інформаційної політики на основі узагальнення теоретичних засад 

управління, інформації, чинного законодавства, сучасного стану розвитку 

українського суспільства та його входження до інформаційного суспільства, 

основні акти в галузі інформаційного законодавства: відповідні положення 

чинної Конституції України, закони України про інформацію, засоби масової 

інформації, про інформатизацію та інші; опрацьовані питання сприятимуть 

розумінню, що державна інформаційна політика може слугувати 

методологічною базою формування відповідної політики різноманітними 

державними органами, для подальшої реалізації адміністративної реформи в 

Україні; створять загальне уявлення про інформаційне суспільство, комунікації 

та інформаційну політику; правове регулювання інформаційних відносин.   

Методичні вказівки складаються зі вступу, переліку практичних занять, 

питань до іспиту, списку літератури. Кожне практичне заняття має чітко 

сформульовану тему, мету, містить план і короткі теоретичні відомості, 

завдання, контрольні запитання та літературу до теми. 

На практичні заняття виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення. Виконавши 

завдання до кожної теми, студенти усвідомлять сутність інформації, її роль в 

управлінні суспільством, державою; розумітимуть, у чому полягає 

інформаційний підхід до пізнання, природи управління; інформаційний 

механізм управління в соціальних системах; феномен «інформаційного 

суспільства»; основи інформаційного суспільства в Україні; перспективи 

розвитку та використання інформації та інформаційних процесів в Україні; 

сутність концепції державної інформаційної політики; роль засобів масової 

інформації в процесі формування та реалізації державної інформаційної 

політики; правові та організаційні механізми забезпечення інформаційних прав 
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громадян та інформаційної безпеки; стратегію інформатизації органів 

державної влади, інформаційні технології на всіх рівнях державного 

управління; аналізуватимуть нові тенденції та перспективи інформаційної 

політики України в контексті процесів європейської інтеграції, інформаційно-

комунікаційний ресурсний потенціал держави; характеризуватимуть увесь 

спектр мас-медійної сфери України; висвітлюватимуть зовнішньополітичні, 

правові, безпекові, економічні та іміджеві чинники інформаційної політики 

України; розкриватимуть технологію використання інформаційних стратегій та 

ведення сучасних інформаційних війн. 

Запропонований список літератури уможливить більш детальне вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми.  

Запитання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: «Загальні аспекти визначення понять інформації та управління» 

Мета: дослідити базовий інформаційний механізм управління в 

соціальних системах; визначити ефективність соціального управління. 

План 

1. Інформаційний характер управління та інформаційний підхід до пізнання. 

2. Базовий інформаційний механізм управління в соціальних системах. 

3. Ефективність соціального управління  

Короткі теоретичні відомості 

У перекладі з латинської мови informatio – це роз'яснення, виклад; тобто 

йдеться про відомості (або їх сукупність) про предмети, явища та процеси 

навколишнього світу. Сьогодні немає усталеного й вичерпного тлумачення 

нього терміну. 

Відомо, що в певний період існувала конфронтація між представниками 

матеріалізму та ідеалізму щодо проблеми визначення поняття «інформація». 

Так, в кібернетиці матерію вчені намагаються «розчинити» в інформації, 

наголошуючи, що інформація – це виявлення «чистого руху». Л.Кершнер 

запевняє, що поняттям інформації охоплюється «одна третина світу», що вона 

не є ні матерією, ні енергією. Більш витончену ідеалістичну інтерпретацію 

поняття інформації дає відомий дослідник К. фон Вайцзекер, розкриваючи його 

з допомогою іншого поняття – форми, тобто стверджує, що маса й енергія 

еквівалентні інформації. 

Після Н.Вінера більшість західних авторів, що прямо або побічно 

займаються філософсько-методологічними дослідженнями кібернетики 

заговорили про інформацію як про чинник, що нібито вказує на можливість 

відійти від сучасної дилеми «матеріалізм – ідеалізм».  
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Деякі філософи, котрі дотримуються позицій марксистсько-ленінської 

філософії, зробили спробу зіставити інформацію з поняттям відображення, 

розкриваючи водночас необхідність єдності відображення та взаємодії як 

діалектичної єдності полярних категорій. Ідеться про першу концепцію 

інформації, що має місце й дотепер. 

Існує й друга концепція інформації, що є плідним підходом до вирішення 

проблеми інформації, – «різноманітнісна» концепція інформації. У межах цього 

підходу інформацію трактують як «зняту» нерозрізненість, розмаїтість. 

Розвитку інформації сприяють дослідження, що стосуються уявлень про 

природу управління. У сучасній науці поширене розуміння управління як дуже 

специфічного впливу одного об’єкта на інший, який спостерігається серед 

об’єктів живої природи, в технічних системах і суспільстві. Принциповими 

характеристиками процесів управління є цілеспрямованість впливу, 

інформаційних характер процесів управління, здійснення зазначених процесів 

за схемою зворотного зв’язку. 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте механізм, що «переломлює» сукупність суспільних 

відносин в інформаційні впливи на індивіда в процесі соціально-

економічних рішень.  

2. Проаналізуйте механізм ефективності управління в суспільстві.  

3. Розкажіть, як відбувалася еволюція поняття «інформація». 

4. Розкрийте сутність різних концепцій інформації. 

Контрольні запитання 

1. Що послужило початковим імпульсом до зародження інформаційного 

підходу до пізнання? 

2. Як виглядає інформаційна «модель» індивіда, що вирішує соціально-

економічне завдання?  

3. Які висновки  можна зробити, проаналізувавши механізм ефективності 

управління в суспільстві? 

4. Що розуміють під терміном «інформація»?  
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5. Які існують концепції інформації? Які аспекти має інформація в рамках 

функціональної концепції? 

6. У чому полягає «несиловий» характер інформації? 

7. У чому полягає незвичайність дії інформаційних процесів? 

8. Які є головні способи інформаційного впливу в процесі соціалізації? 

9. У чому суть терміна «інформаційний характер управління»? 

Література: [1, с.10-81; 2, с.3-98; 21]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: «Інформаційне суспільство: історичний досвід і вітчизняний план 

розвитку» 

Мета: окреслити контури розвитку основ інформаційного суспільства в 

Україні; з’ясувати, як здійснюється державне регулювання інформаційних 

процесів.  

План  

1. Поява теорії інформаційного суспільства.  

2. Ідеологія інформаційного суспільства.  

3. Контури розвитку основ інформаційного суспільства в Україні.  

4. Загальні поняття інформаційного простору.  

5. Державне регулювання інформаційних процесів.  

6. Інформаційне суспільство і відкритість влади  

Короткі теоретичні відомості 

Термін «інформаційне суспільство» виник у Японії як головний 

конструкт локального технологічного розвитку, що було підтверджено 

докладом професора Токійського технологічного інституту Ю. Хаяші. Інші 

дослідники наголошують на тому, що цей термін фактично одночасно був 

уведений у науковий обіг на початку 60-х років Ф. Махлупом (США) та 

Т. Умесао (Японія). Концепція інформаційного суспільства розкрила 

принципово важливу рису постіндустріального суспільства, збагатила його 

розуміння, відкрила властивості інформації та її роль у житті суспільства.  
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Сьогодні інформаційне суспільство – соціологічна й футурологічна 

концепція, що вважає головним фактором суспільного розвитку виробництво й 

використання науково-технічної та іншої інформації. 

Три аспекти постіндустріального суспільства особливо важливі для 

розуміння телекомунікаційної революції: перехід від індустріального до 

сервісного суспільства; вирішальне значення кодифікованого теоретичного 

знання для здійснення технологічних інновацій; перетворення нової 

«інтелектуальної технології» на ключовий інструмент системного аналізу й 

теорії прийняття рішень.  

Теорія інформаційного суспільства має глибокий системний і глобальний 

характер, покликана дати відповіді на виклики сучасності, певною мірою 

характеризуючи системні зміни в соціальній, економічній, політичній, правовій, 

культурній структурах суспільства. Це масштабний проект, у якому кожній 

нації доведеться виступити співавтором, привнести власні ідеї та культурні 

особливості. 

Соціальні й політичні зміни розглядаються в теорії інформаційного 

суспільства як прямий результат «мікроелектронної революції». Перспектива 

розвитку демократії пов’язується з поширенням інформаційних технологій. 

Головну роль у цьому повинна відіграти телекомунікаційна кабельна мережа, 

що забезпечить двосторонній зв’язок громадян із урядом, дозволить 

враховувати їхні думки під час прийняття політичних рішень. Концепція 

інформаційного суспільства викликає критику з боку гуманістично 

орієнтованих філософів і вчених, що відзначають неспроможність 

технологічного детермінізму, вказують на негативні наслідки комп'ютеризації 

суспільства. Не обмежуючись технологічним детермінізмом, ця теорія 

забезпечує широкий погляд на розвиток постіндустріального суспільства, 

перехід від суспільства матеріальної продукції до його сфери послуг, розкриває 

роль і значення інформації, науки та освіти, аналізує зміну співвідношення між 

матеріальним виробництвом і сферою послуг, роль людини, розвиток її як 

особистості, перетворення праці на творчу працю та становлення нової, 
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постматеріальної мотивації людей, розгортання демократії суспільства й 

удосконалення політичних систем, розвиток державного регулювання та 

прогнозування економіки, культури, інших сфер людської діяльності.  

Дослідники сприймають інформаційне суспільство як наступний рівень 

розвитку людства, на якому домінуючим об’єктом у сферах виробництва та 

споживання стають інформаційна продукція й послуги. Характеристики, 

притаманні такому суспільству: значні інформаційні ресурси; виробництво, 

зберігання та передача аудіовізуальної продукції, ділової й розважальної 

інформації стає важливою частиною економіки; сформована інформаційна 

індустрія, яка включила в себе комп’ютерну й телекомунікаційну 

промисловість, розробників аудіовізуального змісту та програмного 

забезпечення, виробників елементної бази та побутової електроніки, 

мультимедійну промисловість; громадяни мають технічні та правові 

можливості доступу до різних джерел інформації. Новий імпульс і нові якості в 

інформаційному суспільстві отримує вся система масової комунікації, особливо 

та частина соціальної інформації, яка охоплює світоглядну, духовну, естетичну, 

публіцистичну, побутову інформацію тощо. Базовим у розумінні масової 

комунікації є інформаційний простір, в якому вона реалізується, живе та 

розвивається. 

Завдання до теми 

1. Назвіть принципи формування інформаційного суспільства в Україні. 

2. Схарактеризуйте зміни, які почали відбуватися в інформаційній сфері з 

початку 90-х рр. 

3. Проаналізуйте перспективи національного інформаційного простору 

України в контексті інтеграції у світовий інформаційний простір.  

4. Схарактеризуйте основні умови створення інформатизованої системи 

освіти сучасного суспільства. 

Контрольні запитання 

1. Які головні тенденції розвитку інформаційного суспільства в Україні? 
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2. У чому полягає головна роль і завдання держави у формуванні 

інформаційного суспільства?  

3. Яка основна мета інформаційного суспільства? 

4. Які основні ресурси використовує сучасне суспільство? 

5. Які напрями й тенденції позначилися в рамках ідеології інформаційного 

суспільства? 

6. Які принципи формування інформаційного суспільства в Україні? 

7. Які основні аспекти формування професійної культури особи в умовах 

інформатизації суспільства?  

8. Чому інформаційний простір – це інструментарій для вирішення 

соціальних, політичних, економічних і військових завдань?  

9. Що охоплюють поняття «інформаційний вибух» та «інтенсифікація 

інформаційних потоків»?  

10. Що таке «інформаційна експансія»?  

Література: [1, с.81-114; 2, с.3-98; 3, с.3-94; 4, с.3-163; 12, с.3-204; 14, с.11-61; 

16, с.3-165; 18; 19; 20; 21]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: «Інформаційна політика держави» 

Мета: охарактеризувати стратегію формування й розвитку єдиного 

інформаційного простору України; назвати організаційно-правові засади 

вдосконалення національної інформаційної інфраструктури; визначити загрози 

в інформаційній сфері; установити зв’язок інформаційної політики з безпекою 

України. 

План 

1. Концепція державної інформаційної політики.  

2. Шляхи вдосконалення державної інформаційної політики України. 

3. Державна інформаційна політика та інтеграція України в Європейський 

Союз.  
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4. Стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору 

України.  

5. Центральні органи державної влади України в галузі інформації. 

6. Державне управління національними інформаційними ресурсами. 

7. Організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної 

інфраструктури.  

8. Загрози в інформаційній сфері.  

9. Імідж України: варіанти можливих інформаційних стратегій 

Короткі теоретичні відомості 

Державна інформаційна політика – це сукупність основних напрямів і  

способів діяльності держави з отримання, використання, поширення та 

зберігання інформації. 

Головними напрямами та способами державної інформаційної політики є: 

 забезпечення доступу громадян до інформації; 

 створення національних систем і мереж інформації; 

 зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних, правових і 

наукових основ інформаційної діяльності; 

 забезпечення ефективного використання інформації; 

 сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню національних 

інформаційних ресурсів; 

 створення загальної системи охорони інформації; 

 сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації та 

гарантування інформаційного суверенітету України; 

 сприяння задоволенню інформаційних потреб закордонних українців. 

Згідно із законом України «Про інформацію», державну інформаційну 

політику розробляють і здійснюють органи державної влади загальної 

компетенції, а також відповідні органи спеціальної компетенції. 
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Державна політика в цій сфері є основою функціонування інформації – 

реалізації права на пошук, отримання, передачу та використання інформації, 

зафіксованих у Загальній декларації прав людини та у Конституції України.  

Від рівня керованості національним інформаційним простором залежить стан 

політичної, економічної, оборонної та інших складових безпеки України. 

Під керованістю розуміється сучасний рівень управління галуззю, що 

зумовлений, насамперед, гармонізацією вітчизняного законодавства щодо 

інформаційної сфери з міжнародно-правовими нормами, європейськими 

стандартами та національними традиціями. 

Державна інформаційна політика є важливою складовою зовнішньої та 

внутрішньої політики країни й охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. 

Ця галузь має стати цілісною, концептуально вивіреною та перспективною. 

Вона має бути незалежною від тимчасових факторів, особистих уподобань і 

уявлень. 

Суб’єкти інформаційних відносин: громадяни України, юридичні особи, 

держава. Відповідно до Закону України «Про інформацію», суб’єктами 

інформаційних відносин також можуть бути інші держави, їх громадяни та 

юридичні особи, міжнародні організації та особи без громадянства. Від імені 

держави виступають: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів, Національна рада з питань телебачення й радіомовлення та 

Державний комітет телебачення й радіомовлення України. 

Об’єкти інформаційних відносин: документована або публічно 

оголошувана інформація про події та явища в галузі політики, економіки, 

культури, охорони здоров’я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та 

інших сферах. 

Основні завдання державної інформаційної політики з огляду на 

законодавчо-нормативні акти: 

 створення розвиненого інформаційного середовища; 

 модернізація інформаційної інфраструктури; 

 розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій; 
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 ефективне формування й використання національних інформаційних 

ресурсів і забезпечення вільного доступу до них; 

 розвиток незалежних ЗМІ та забезпечення громадян суспільно вагомою 

інформацією; 

 сприяння міжнародному співтовариству в інформаційній сфері та 

утвердження інформаційного суверенітету України; 

 запобігання загрозі заподіяння в процесі інформаційної діяльності шкоди 

життєво важливим інтересам особи, суспільства, держави. 

З метою вдосконалення інформаційної політики держави необхідно: 

1) привести законодавчу базу в цій сфері у відповідність із міжнародними 

стандартами; 

2) реформувати галузь; 

3) забезпечити фінансування державних ЗМІ в повному обсязі; 

4) провадити цілеспрямовану державницьку політику щодо пропагування 

курсу держави; 

5) зменшити податковий тиск. 

Завдання до теми 

1. Зазначте головні напрями інформаційної політики держави. 

2. Перерахуйте центральні органи державної влади України в галузі 

інформації та зазначте їх функції. 

3. Назвіть економіко-правові засади, на яких повинен формуватися єдиний 

інформаційний простір. 

4. Проаналізуйте тенденції, які заважають Україні виконати деякі її 

зобов’язання, прийняті при вступі до ради ЄС. 

Контрольні запитання 

1. Що таке державна інформаційна політика? 

2. Які основні завдання інформаційної політики держави? 

3. З яких головних компонентів складається єдиний інформаційний простір? 

4. Які цілі формування і розвитку єдиного інформаційного простору? 



16 
 

5. Які головні особливості сучасного етапу розвитку української 

державності? 

6. У чому полягає довгострокова стратегічна мета державної інформаційної 

політики України? 

7. Які базові принципи та пріоритетні напрями необхідно враховувати під 

час розробки концепції державної інформаційної політики України? 

8. Які головні завдання державної політики в галузі індустрії 

інформатизації? 

9. Які є центральні органи державної влади України в галузі інформації? 

10. Які основні завдання Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України?  

11. Яка структура Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України? 

12. Якими документами керується у свої діяльності Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України?  

13. Хто здійснює ведення державного реєстру телерадіоорганізацій України? 

14. Які є сім принципових прорахунків України в інформаційній сфері? 

15. Розв’язання яких завдань повинна передбачати державна політика в 

галузі інформаційних ресурсів? 

Література: [1, с.114-198; 6, с.7-79; 14, с.190-256; 15, с.3-143; 21; 23]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: «Правове регулювання інформаційної сфери в Україні» 

Мета: вивчити ринок медіа-бізнесу в Україні; розглянути 

функціонування друкованих засобів масової інформації і комунікацій; радіо й 

телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства; охарактеризувати 

рівень розвитку видавничої справи та поліграфії; телекомунікаційних мереж і 

систем; радіомовлення й телебачення; визначити інформаційно-комунікаційний 

потенціал України; національний сегмент мережі Інтернет.  
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План 

1. Основи законодавства України в інформаційній сфері.  

2. Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної сфери в 

Україні.  

3. Механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію 

та механізми інформаційної безпеки.  

4. Засоби масової інформації і державна інформаційна політика. 

5. Нормативно-правова організація інформаційних відносин.  

6. Ринок медіа-бізнесу в Україні.  

7. Інформаційна присутність України у світі.  

8. Друковані засоби масової інформації і комунікації.  

9. Радіо і телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства. 

10. Видавнича справа та поліграфія.  

11. Інформаційно-комунікаційний потенціал України. Інфраструктура 

масово-комунікаційної сфери.  

12. Мережі радіомовлення і телебачення.  

13. Національний сегмент мережі Інтернет.  

14. Телекомунікаційні мережі та системи.  

15. Перспективи мультимедійних технологій 

Короткі теоретичні відомості 

 Правова основа єдиного інформаційного простору покликана регулювати 

відносини виробників і споживачів інформації, забезпечувати координацію дій 

органів державної влади в єдиному інформаційному просторі й гарантувати 

дотримання конституційних прав і свобод громадян та організацій. 

Правове регулювання різних аспектів інформаційної сфери в Україні 

забезпечують такі законодавчі документи: Конституція України, Закон України 

«Про інформацію», Закон України «Про державну таємницю», Закон України 

«Про Національну систему конфіденційного зв’язку», Закон України «Про 

захист інформації в автоматизованих системах», Закон України «Про 

інформаційні агентства», Закон України «Про науково-технічну інформацію», 
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Закон України «Про Національну програму інформатизації», Закон України 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закон України 

«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закон 

України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний 

захист журналістів», Закон України «Про захист суспільної моралі» тощо. 

 В Україні діє також низка спеціальних законів щодо регулювання тих чи 

інших аспектів інформаційної діяльності, зокрема Закон України «Про 

видавничу справу», Закон України «Про державну підтримку книговидавничої 

справи в Україні» Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закон 

України «Про музеї та музейну справу», Закон України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи», Закон України «Про кінематографію», 

Закон України «Про телебачення і радіомовлення», Закон України «Про 

радіочастотний ресурс», Закон України «Про рекламу», Закон України «Про 

авторське право і суміжні права», Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг», Закон України «Про електронний цифровий 

підпис» та інші. 

Завдання до теми 

1. Назвіть основні положення законодавчих документів України в 

інформаційній сфері. 

2. Схарактеризуйте основних суб’єктів телерадіоінформаційного простору 

України. 

3. Схарактеризуйте сучасний стан телекомунікаційних мереж і системи 

України.  

4. Проаналізуйте сучасний стан видавничої справи та поліграфії в Україні. 

Контрольні запитання 

1. Які першочергові завдання в інформаційній політиці України? 

2. На чому ґрунтуються концептуальні положення щодо поліпшення 

технічного стану системи телерадіомовлення України? 

3. Які аспекти визнано пріоритетними в розвитку електронних мас-медіа? 
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4. У чому суть твердження «Україна – відкрита ринкова країна для 

телерадіомовників»? 

5. Чому мультимедійні технології є новим засобом масової інформації та 

комунікації? 

6. Які основні проблеми національного телерадіомовлення України?  

7. Яка є роль держави в електронізації, конвергенції, демасифікації та 

деполітизації засобів масової інформації?  

8. Як можна схарактеризувати імідж України в інформаційній сфері? 

9. На яких законах базується правове регулювання в сфері видавничої 

справи та реклами? 

10. Як ви розумієте право громадян на інформацію? Які конкретні 

правомочності воно містить? 

11. Які основні напрямки удосконалення інформаційної безпеки? 

Література: [1, с.198-331; 5, с.3-205; 6, с.111-200, 253-283; 13; 14, с.329-397; 17, 

с.3-365; 21]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: «Інформаційне законодавство» 

Мета: вивчити основні положення законодавчих документів України в 

інформаційній сфері. 

План 

1. Конституція України.  

2. Закон України «Про інформацію».  

3. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні».  

4. Закон України «Про телебачення і радіомовлення».  

5. Закон України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення 

України».  

6. Закон України «Про інформаційні агентства».  

7. Закон України «Про Національну програму інформатизації».  
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8. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації».  

9. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».  

10. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи».  

11. Закон України «Про видавничу справу».  

12. Закон України «Про кінематографію».  

13. Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення».  

14. Цивільний кодекс України.  

15. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

Короткі теоретичні відомості 

 Практична реалізація державної інформаційної політики в усіх її 

функціональних і тимчасових аспектах потребує розвитку інформаційного 

законодавства як системи взаємопогоджених правових норм, що базуються на 

конституційних принципах устрою держави, розподілу влади, розмежування 

предметів ведення й повноважень, побудови єдиної системи українського 

законодавства. 

В єдиному інформаційному просторі інформаційне законодавство 

повинно бути спрямовано на забезпечення: 

1) дотримання конституційного права кожного «вільно збирати, зберігати, 

використовувати й поширювати інформацію» будь-яким законним 

способом, зокрема знайомитися з документами та матеріалами, що 

безпосередньо торкаються його прав і свобод; 

2) можливостей контролю з боку громадян і громадських організацій за 

діяльністю органів державної влади; 

3) захисту авторського права та права майнової власності на інформаційні 

ресурси, інформаційні технології та засоби їх забезпечення; 

4) формування й використання інформаційних ресурсів в умовах рівності 

всіх форм власності шляхом створення інформаційного ринку й 

конкурентного середовища, проведення державної антимонопольної 

політики; 
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5) відповідальності суб’єктів єдиного інформаційного простору за 

правопорушення під час формування інформаційних ресурсів та їх 

використання; 

6) узгодженості рішень і використання єдиного інформаційного простору; 

7) тісної інформаційної взаємодії з країнами-членами СНД і активного 

інформаційного обміну в системі міжнародного співробітництва; 

8) інформаційної безпеки.  

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте Закон України «Про державну таємницю». 

2. Коротко проаналізуйте Закон України «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

в Україні з засобами масової інформації». 

3. Схарактеризуйте Закон України «Про державну таємницю». 

4. Зазначте основні положення Закону України «Про захист інформації в 

автоматизованих системах». 

5. Визначте основні положення Закону України «Про кінематографію». 

6. Назвіть основні положення Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення». 

7. Назвіть основні положення Закону України «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». 

8. Зазначте основні положення Закону України «Про кінематографію». 

Контрольні запитання 

1. Чим важливий Закон України «Про рекламу»? 

2. Для чого необхідний Закон України «Про телекомунікації»? 

3. Чому сприяє Закон України «Про захист суспільної моралі»?  

4. У чому суть Закону України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах»? 

5. Коли був прийнятий Цивільний кодекс України? Які його основні 

положення? 
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6. Коли був прийнятий Кримінальний кодекс України? Які його основні 

положення? 

7. Які зміни та доповнення внесені до Закону України «Про систему 

Суспільного телебачення і радіомовлення України»? 

8. Чому сприяв Закон України «Про державну підтримку книговидавничої 

справи в Україні»? 

9. Коли був прийнятий Кодекс України про адміністративні 

правопорушення? Які його основні положення? 

Література: [8, с.3-325; 9, 3-158; 10, с.3-414; 17, с.3-365; 21; 22]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: «Реалізація державної інформаційної політики: інформатизація 

діяльності органів державної влади» 

Мета: з’ясувати, як здійснюється інформаційне забезпечення підготовки 

та прийняття управлінських рішень; як органи державної влади здійснюють 

формування та використання інформаційного простору. 

План 

1. Інформація в органах державного управління.  

2. Інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських 

рішень.  

3. Організаційний аспект інформатизації діяльності органів державної 

влади.  

4. Формування та використання інформаційного простору органами 

державної влади. 

Короткі теоретичні відомості 

 Інформаційне забезпечення є базою, на якій ґрунтується управлінська 

діяльність державного апарату. Інформація в управлінських структурах 

характеризується самостійністю даних; можливістю їх багаторазового 

використання, зберігання в суб’єкта, що передає або отримує інформацію; 

придатністю до обробки, інтеграції та зменшення обсягу за рахунок вилучення 
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повторюваної чи паралельної інформації; можливістю математичного аналізу; 

системністю, комунікативністю. 

Головна мета системи інформаційного забезпечення державного 

управління полягає в тому, щоб на базі зібраних вихідних даних одержати 

необхідну інформацію, яка є основою для прийняття управлінських рішень. 

Досягнення цієї мети забезпечується за допомогою вирішення низки приватних 

завдань, як-от: збір первинної інформації, її збереження, розподіл між 

структурними підрозділами органу управління та їхніми працівниками, 

підготовка до переробки, власне переробка, надання органу управління в 

переробленому вигляді, забезпечення прямих і зворотних зв’язків у її 

циркуляції тощо.  

Інформацію в структурних підрозділах органу управління можна 

класифікувати за такими ознаками: 

1) функціональним призначенням і характером діяльності структурних 

підрозділів; 

2) відношенням повідомлення до суб’єкта, що керує структурним 

підрозділом; 

3) типом зв’язку структурного підрозділу й зовнішнього середовища; 

4) відношенням до цільової функції структурного підрозділу; 

5) логічним змістом; 

6) фізичною формою подання; 

7) процедурами перетворення; 

8) ступенем перетворення тощо. 

Реалізація державної інформаційної політики повинна здійснюватися в 

двох взаємозалежних аспектах: цільовому й організаційному. 

Формування інформаційного простору України в інтересах органів 

державної влади повинно бути спрямовано на об’єднання та розвиток 

інформаційно-аналітичних ресурсів, що призначені для забезпечення їхньої 

ефективної управлінської діяльності. Основу інформаційного простору органів 

державної влади повинні складати інформаційно-телекомунікаційні системи, 
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спроможні забезпечити інформаційну підтримку прийнятих рішень як у сфері 

управління економікою, так і забезпечення безпеки особистості, суспільства, 

держави. 

Завдання до теми 

1. Схарактеризуйте інформацію в управлінських структурах як наукову 

категорію.  

2. Проаналізуйте ступінь готовності державних структур України до роботи 

з інформаційними системами. 

3. З’ясуйте, які джерела фінансування доцільно використовувати для 

виконання робіт щодо формування й розвитку єдиного інформаційного 

простору України. 

4. Поясніть, що стримує ефективне використання інформаційних технологій 

в органах державної влади. 

Контрольні запитання 

1. У чому полягає головна мета системи інформаційного забезпечення 

державного управління? 

2. Які ознаки класифікації інформації в структурних підрозділах 

державного апарату? 

3. У чому суть організаційних і технічних заходів щодо захисту 

інформації? 

4. Якими ознаками характеризується інформація в управлінських 

структурах як наукова категорія? 

5. У чому полягає організаційний аспект реалізації державної 

інформаційної політики? 

6. Які системи повинні складати основу інформаційного простору органів 

державної влади? 

7. Які є ознаки класифікації інформації в структурних підрозділах 

державного апарату з позицій соціального управління? 

8. Який ступінь готовності державних структур України до роботи з 

інформаційними системами? 
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9. Що повинно складати основу інформаційного простору органів 

державної влади?  

10. Яка роль інформаційно-комунікаційних систем у сфері управління 

економікою, в реалізації безпеки особистості, суспільства, держави? 

11. За якими напрямками повинна проводитися інформатизація Збройних 

Сил України? 

12. Які системи повинні складати основу інформаційного простору органів 

державної влади? 

Література: [1, с.331-379; 6, с.253-283; 7, с.3-293; 14, с.397-557; 21]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: «Інформаційна політика зарубіжних країн. Правове забезпечення їх 

інформаційної сфери» 

Мета: визначити загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання 

інформаційної сфери. 

План 

1. Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери. 

2. Інформаційна політика Організації Об’єднаних Націй.  

3. Американський досвід розвитку національної інформаційної 

інфраструктури.  

4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі.  

5. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови 

інформаційного суспільства.  

6. Правове середовище діяльності засобів масової інформації.  

7. Регулювання концентрації засобів масової інформації.  

8. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет. 

9. Інформаційне законодавство Німеччини.  

10. Інформаційне законодавство Італії.  

11. Інформаційне законодавство Франції.  

12. Інформаційне законодавство Іспанії. 
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13. Інформаційне законодавство Швеції. 

Короткі теоретичні відомості 

 Сучасний аналіз зарубіжної практики регулювання інформаційної сфери 

суспільства дає змогу виділити низку напрямів: 

1) заохочення конкуренції, боротьба з монополізмом; 

2) забезпечення права й технічних можливостей для доступу до інформації 

та інформаційних ресурсів для всього населення; 

3) дотримання свободи слова; 

4) захист інтересів національних меншин, молоді в інформаційній сфері; 

5) захист національної культурної спадщини, мови, протистояння 

культурної експансії інших країн; 

6) забезпечення інформаційної безпеки; 

7) охорона інтелектуальної власності, боротьба з піратством; 

8) боротьба з комп’ютерними злочинами, пов’язаними з високими 

технологіями; 

9) упровадження електронного уряду; 

10) правове регулювання мережі Інтернет. 

 До найбільш значущих тенденцій у зарубіжній інформаційній індустрії 

останніх років можна віднести перегляд установлених раніше правил її 

регулювання: 

 дерегуляцію ринку телекомунікацій, яка дає змогу кабельним, 

телефонним, стільниковим, супутниковим та іншим компаніям 

конкурувати на ринках один одного; 

 послаблення контролю за концентрацією власності в різних засобах 

масової інформації, у результаті чого відбувається як вертикальна, так і 

горизонтальна інтеграція ринків інформації та засобів її передачі. 

Завдання до теми 

1. Визначте загальні аспекти регулювання інформаційної сфери Німеччини. 

2. Порівняйте загальні аспекти регулювання інформаційної сфери Італії та 

Іспанії. 
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3. Порівняйте загальні аспекти регулювання інформаційної сфери Швеції та 

Франції. 

4. З’ясуйте, на яких принципах будується робота канадської 

Консультативної ради з інформаційної магістралі. 

Контрольні запитання 

1. Які базові принципи державного регулювання американської 

інформаційної інфраструктури? 

2. На яких принципах будується канадська стратегія доступу до послуг і 

змісту? 

3. Які основні аспекти правового середовища, в якому діють ЗМІ? 

4. Які причини концентрації засобів масової інформації як економічного 

явища? 

5. Хто є основним суб’єктом правовідносин у зв’язку з функціонуванням 

Інтернету? 

6. Які особливості Інтернету як інструмента поширення масової 

інформації? 

7. Як розв’язується проблема правового регулювання Мережі в США і 

Євросоюзі? 

8. Які основні напрямки сучасної інформаційної політики ООН?  

9. Які особливості моделі оптимального адміністративного та 

законодавчого регулювання уряду США?  

10. У чому полягає сутність канадського досвіду побудови інформаційної 

магістралі?  

11. Які проекти створені Європейським співтовариством щодо побудови 

інформаційного суспільства?  

12. Які основні напрямки державної політики ЄС щодо формування 

інформаційного суспільства?  

13. Як здійснюється регулювання концентрації засобів масової інформації у 

США?  



28 
 

14. Як здійснюється регулювання концентрації ЗМІ у Франції?  

Література: [14, с.130-190, 256-329; 15, с.3-143; 21]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема: «Електронний уряд: проблеми та пріоритети» 

Мета: визначити сутність електронного уряду, методи та принципи його 

організації. 

План 

1. Сутність електронного уряду, методи та принципи його організації. 

2. Досвід створення електронного уряду в США.  

3. Електронний уряд Великої Британії.  

4. Перешкоди на шляху до електронного уряду.  

5. Основні аспекти формування електронного уряду України. 

Короткі теоретичні відомості 

 Електронний уряд – система інтерактивної взаємодії держави та громадян 

за допомогою Інтернету, нова модель державного управління, яка перебудовує 

традиційні відносини громадян і владних структур. 

Критерії створення електронного уряду мають відповідати управлінським 

пріоритетам ХХІ століття, яким притаманна легітимність; роль законів; 

прозорість, відповідальність і чесність. 

Основними принципами організації електронного уряду в Україні мають 

стати орієнтація на громадян; зручність і простота використання; оптимізація 

процедур взаємин держави, громадян і бізнесу, відпрацювання механізмів 

цифрової демократії; порівнянна з приватним сектором якість послуг; 

урахування специфіки потреб різних соціальних верств і груп населення; 

надання державних послуг різними каналами; підтримка проектів відомств і 

місцевих органів влади; ефективне вирішення питань захисту мереж та 

інформації; реалізація механізмів, що забезпечують захист прав особистості; 

оптимізація структури державного апарату й системи державного управління в 

цілому, навчання державних службовців новим формам роботи; удосконалення 
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управлінської культури; створення системи стимулів і мотивації; визначення 

реальних і доступних для громадян інформаційних показників ефективності 

функціонування державного апарату та державних служб. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте методологію формування електронного уряду. 

2. Зазначте принципові положення зарубіжного досвіду формування 

електронного уряду. 

3. Схарактеризуйте етапи формування е-уряду в США. 

4. Проаналізуйте принципові положення, на яких ґрунтується діяльність 

електронного уряду України. 

Контрольні запитання 

1. Що таке електронний уряд? Які головні методи його організації? 

2. На яких принципах організовується електронний уряд? 

3. Які перешкоди трапляються на шляху до електронного уряду? 

4. У скільки основних етапів проходить процес формування та 

впровадження електронного уряду в зарубіжних країнах? 

5. На яких принципах організовується зарубіжний електронний уряд? 

6. Як відбувається впровадження ініціатив е-уряду у Великобританії? 

7. Які етапи пройшло формування е-уряду в Україні? 

8. Які пріоритетні аспекти формування електронного уряду України? 

9. Які є види електронного надання інформаційної послуги? 

10. У чому суть програми «Електронна Україна»? Яка її головна мета? 

11. У чому полягають особливості електронного уряду в США? 

12. Які переваги має електронний уряд Великої Британії? 

Література: [14, 397-557; 21]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: «Інформаційні стратегії та інформаційні війни» 
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Мета: визначити стратегічні наслідки розвитку інформаційних 

технологій для військової справи; охарактеризувати пропагандистські дії в ХХ 

столітті; з’ясувати роль інформаційних війн у структурі сучасних цивілізацій. 

План 

1. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності.  

2. Основні прояви стратегій.  

3. Стратегічні виклики Україні.  

4. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової 

справи.  

5. Поняття інформаційної війни.  

6. Інформаційні війни та національна безпека.  

7. Пропагандистські дії в ХХІ столітті.  

8. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій.  

9. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору 

Короткі теоретичні відомості 

 Інформаційні стратегії спрямовані на створення відповідного 

віртуального кореляту дійсності, який дає змогу на наступному кроці, 

спираючись на нього, вносити зміни до реальності. 

Виділяють інформаційні стратегії, що працюють із майбутнім, сучасністю 

та інформаційні стратегії, спрямовані на минуле. Кожна з них, у свою чергу, 

має стабілізаційний і дестабілізаційний варіанти. 

 Інформаційні стратегії працюють із віртуальними об’єктами. Вибір 

інформаційних стратегій зумовлений типом цільової аудиторії. Новим 

варіантом інформаційних стратегій стало створення й утримування в масовій 

свідомості фреймів. 

Інформаційні війни є інформаційними технологіями, що впливають на 

інформаційні системи, маючи на меті введення в оману масової чи 

індивідуальної свідомості, виведення з ладу або десинхронізацію процесів 

управління суспільством та його складовими, перш за все військовими. 
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Рівні застосування інформаційної зброї: особиста інформаційна війна; 

корпоративна інформаційна війна; глобальна інформаційна війна. 

Завдання до теми 

1. Назвіть основні види системного впливу на індивідуальну й масову 

свідомість.  

2. Сформулюйте головні принципи потенційної стратегії, що мають 

узагальнений характер. 

3. Схарактеризуйте помилки, які допустила Німеччина у своїй 

пропагандистській роботі під час другої світової війни.  

4. Поясніть принцип дії інформаційних стратегій. 

5. Зазначте види спіну. 

Контрольні запитання 

1. Які рівні застосування інформаційної зброї виділяє У. Швартау? 

2. Які можливості інформації розглядає М. Вікерс? 

3. Які завдання стояли перед Комітетом публічної інформації (США, 

1917 р.)? 

4. Що охоплює поняття «інформаційна війна»? 

5. Коли вперше був використаний термін «психологічна війна»?  

6. Що таке пропаганда? Які є підходи до визначення цього поняття? Які є 

види пропаганди? 

7. У чому суть асиметричної інформаційної дії? 

8. Які розглядають рівні застосування інформаційної зброї? 

9. У чому полягає професія спін-доктора?  

10. Які є найбільш поширені види спіну? У чому їх суть? 

11. Що спричинили цивілізаційні зміни, які відбулися в ХХ-ХХІ ст.? 

12. Як виявляються інформаційні стратегії? 

13. Які стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для 

військової справи? 

14. Які пропагандистські дії поширені в ХХІ столітті?  
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15. Які головні комунікативні складові психологічної / інформаційної 

операції? 

16. Як відбувається структурування майбутнього в когнітивній сфері? Що 

охоплює напрямок стратегічного аналізу фреймів? 

17. Які є варіанти стратегічних рішень при взаємодії об’єкта і середовища? 

18. Які фактори новизни можуть впливати на процес прийняття рішень? 

Література: [14, с.61-130, 557-660; 21]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Загальні аспекти визначення понять інформації та управління.  

2. Інформаційний характер управління та інформаційний підхід до пізнання.  

3. Базовий інформаційний механізм управління в соціальних системах.  

4. Поява теорії інформаційного суспільства. 

5. Ідеологія інформаційного суспільства. 

6. Контури розвитку основ інформаційного суспільства в Україні. 

7. Загальні поняття інформаційного простору. 

8. Стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору 

України.  

9. Державне регулювання інформаційних процесів. 

10. Інформаційна політика на сучасному етапі. 

11. Концепція державної інформаційної політики. Шляхи вдосконалення 

державної інформаційної політики України.  

12. Державна інформаційна політика в контексті інтеграції України до 

Європейського Союзу.  

13. Центральні органи державної влади України в галузі інформації. 

Державне управління національними інформаційними ресурсами.  

14. Організаційно-правові засади вдосконалення національної інформаційної 

інфраструктури.  

15. Загрози в інформаційній сфері.  

16. Основи законодавства України в інформаційній сфері. 

17. Проблеми та перспективи правового регулювання інформаційної сфери в 

Україні. 

18. Механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію 

та механізми інформаційної безпеки.  

19. Засоби масової інформації та державна інформаційна політика. 

20. Нормативно-правова організація інформаційних відносин. 
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21. Ринок медіа-бізнесу в Україні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

22. Друковані засоби масової інформації та комунікації. 

23. Радіо й телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства.  

24. Видавнича справа та поліграфія. 

25. Інформаційно-комунікаційний потенціал України. 

26. Інфраструктура масово-комунікаційної сфери.  

27. Мережі радіомовлення й телебачення.  

28. Національний сегмент мережі Інтернет.  

29. Телекомунікаційні мережі та системи. 

30. Перспективи мультимедійних технологій. 

31. Конституція України. 

32. Закон України «Про інформацію». 

33. Закон України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення 

України». 

34. Закон України «Про державну статистику». 

35. Закон України «Про рекламу». 

36. Закон України «Про телекомунікації». 

37. Закон України «Про Національну програму інформатизації». 

38. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації».  

39. Закон України «Про видавничу справу». 

40. Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в 

Україні». 

41. Закон України «Про державну таємницю». 

42. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». 

43. Закон України «Про кінематографію». 

44. Закон України «Про захист суспільної моралі». 

45. Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення». 

46. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів». 
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47. Цивільний кодекс України.  

48. Кримінальний кодекс України. 

49. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 

друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та 

розміри реєстраційних зборів». 

51. Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статей 14 і 16 

Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів»». 

52. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України». 

53. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство транспорту 

та зв'язку України». 

54. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет 

архівів України». 

55. Указ Президента України «Про Державний комітет статистики України». 

56. Інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських 

рішень. 

57. Організаційний аспект інформатизації діяльності органів державної 

влади.  

58. Формування та використання інформаційного простору органами 

державної влади. 

59. Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери. 

60. Інформаційна політика Організації Об'єднаних Націй. 

61. Американський досвід розвитку національної інформаційної 

інфраструктури. 

62. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі. 

63. Інформаційна політика Європейського Союзу щодо побудови 

інформаційного суспільства. 

64. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет. 
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65. Інформаційне законодавство Німеччини. 

66. Інформаційне законодавство Італії. 

67. Інформаційне законодавство Франції. 

68. Інформаційне законодавство Іспанії. 

69. Інформаційне законодавство Швеції. 

70. Сутність електронного уряду, методи та принципи його організації. 

71. Досвід створення електронного уряду в США.  

72. Електронний уряд Великої Британії.  

73. Перешкоди на шляху до електронного уряду.  

74. Російський проект електронного уряду. 

75. Основні аспекти формування електронного уряду України. 

76. Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності. 

77. Стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для військової 

справи. 

78. Поняття інформаційної війни. 

79. Інформаційні війни та національна безпека. 

80. Інформаційні війни в структурі сучасних цивілізацій. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення 

контрольних заходів, які передбачають поточний, модульний і семестровий 

види контролю. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних та семінарських занять і передбачає перевірку знань студентів з 

окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять 

визначає кафедра. Модульний контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних, 

практичних і семінарських занять з дисципліни – модуля. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблення вмінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст 

кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний 

матеріал. Формою модульного контролю є модульна контрольна робота. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою й у терміни, 

встановлені робочим навчальним планом і графіком навчального процесу. 

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань і вмінь, рейтингова  

система оцінювання передбачає використання таких видів рейтингових оцінок: 

поточна, контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 

Розподіл балів, які отримують студенти: 

Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

звіт про практичну роботу – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 
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Загальні критерії оцінювання успішності студентів: 

Високий (творчий) рівень компетентності 

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, 

демонструє глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 

додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які 

вивчаються, у їхньому взаємозв’язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно й 

послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 

переконливо аргументує відповіді.  

Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності 

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання 

навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 

його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та виконує завдання; 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.  

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; 

уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти 

допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження 

своїх думок.  

Середній (репродуктивний) рівень компетентності 

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але 

його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів 

при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 

кількість суттєвих.  

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні; його знання мають фрагментарний характер, має 

труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 
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допускає суттєві помилки.  

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності 

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 

студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 

понятійний апарат не сформований; не вміє застосовувати теоретичні 

положення під час виконання практичних завдань; припускається значних 

помилок.  

 F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання 

окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в 

аудиторії з викладачем або самостійно. 
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Рецензія 

 

на методичні вказівки щодо практичних занять 

з навчальної дисципліни «Державна інформаційна політика»  

для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  

зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність», 

029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки щодо практичних занять з вивчення навчальної 

дисципліни «Державна інформаційна політика» написані на достатньому рівні. 

Їх мета – надати студентам цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що 

вивчає комплекс питань щодо сучасного стану державного управління в 

інформаційній сфері та нової державної інформаційної політики на основі 

узагальнення теоретичних засад управління, інформації, чинного 

законодавства, сучасного стану розвитку українського суспільства та його 

входження до інформаційного суспільства; забезпечити комплексне розуміння 

інформаційного суспільства, комунікації та інформаційної політики в контексті 

національної безпеки, а також правового регулювання інформаційних відносин; 

сформувати ціннісні орієнтації та настанови, підвищити рівень культури і 

свідомості студентів, сприяти формуванню активної громадянської позиції та 

участі в загальних цивілізаційних і вітчизняних процесах на демократичних 

засадах.  

Навчальне видання складається зі вступу, переліку тем семінарських 

занять, питань до іспиту, списку літератури.  

Кожне практичне заняття має чітко сформульовану тему, мету, містить 

короткі теоретичні відомості, завдання, контрольні запитання та літературу до 

теми. На практичні заняття виносяться питання, спрямовані на більш глибоке 

оволодіння навчальним матеріалом і його закріплення.  

Запропонований список літератури уможливить більш детальне вивчення 

питань, передбачених навчальною програмою, розгляд різних підходів до 

висвітлення однієї теми.  

Питання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

 

Рецензент                                    доц.  Л. В. Бутко 
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Витяг із протоколу №   

засідання кафедри українознавства 

 

 

від _____________________ 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

СЛУХАЛИ:  доц. Шабуніну В. В. про методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 
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Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

 

від «___» ___________2018 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо практичних занять з 

навчальної дисципліни «Державна інформаційна політика» для студентів 

ІV курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 6.020105 –

«Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала 

до друку доцент кафедри українознавства Шабуніна В.В. (Інформація секретаря 

НМР ФПГіСН  Тур О. М.). 

 

СЛУХАЛИ:  секретаря НМР ФПГіСН доц. Тур О. М. про методичні вказівки 

щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Державна 

інформаційна політика» для студентів ІV курсу денної та 

заочної форм навчання зі спеціальностей 6.020105 –

«Документознавство та інформаційна діяльність», 029 – 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього 

ступеня «бакалавр», які підготувала до друку доцент кафедри 

українознавства Шабуніна В. В.    

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо практичних 

занять з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальностей 6.020105 – «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала 

до друку доцент кафедри українознавства  Шабуніна В. В.  

  

 

Голова  НМР  факультету     проф. Т. Б. Поясок 

 

Секретар         доц. О. М. Тур 


