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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 здійснюватися шляхом 

реалізації державної політики у сфері інформатизації. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» є 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.   

Навчальна дисципліна «Державна інформаційна політика» органічно 

поєднана з такими дисциплінами як «Правознавство», «Історія України», 



«Політологія», «Культурологія», «Історія цивілізацій», «Філософія», 

«Глобалістика і геополітика». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» є: 

 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;  

 довести, що державна інформаційна політика може слугувати 

методологічною базою формування відповідної політики різноманітними 

державними органами, для подальшої реалізації адміністративної 

реформи в Україні;  

 проаналізувати основні акти в галузі інформаційного законодавства: 

відповідні положення чинної Конституції України, закони України про 

інформацію, засоби масової інформації, про інформатизацію та інші; 

 створити загальне уявлення про інформаційне суспільство, комунікації та 

інформаційну політику; правове регулювання інформаційних відносин.   

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 сутність інформації, її роль в управлінні суспільством, державою;  

 перспективи розвитку та використання інформації та інформаційних 

процесів в Україні; 

 інформаційний підхід до пізнання, природи управління, інформаційний 

механізм управління в соціальних системах; 

 феномен «інформаційного суспільства»; основи інформаційного 

суспільства в Україні; 



 політика інформатизації, формування єдиного інформаційного простору в 

Україні, сутність концепції державної інформаційної політики; 

 роль засобів масової інформації в процесі формування і реалізації 

державної інформаційної політики; 

 правові та організаційні механізми забезпечення інформаційних прав 

громадян та інформаційної безпеки; 

 реалізація державної інформаційної політики на різних стадіях 

управління, стратегія інформатизації органів державної влади, 

інформаційні технології на всіх рівнях державного управління; 

 

уміти: 

 аналізувати нові тенденції та перспективи інформаційної політики 

України в контексті процесів європейської інтеграції, інформаційно-

комунікаційний ресурсний потенціал держави; 

 характеризувати весь спектр мас-медійної сфери України; 

 висвітлювати зовнішньополітичні, правові, безпекові, економічні та 

іміджеві чинники інформаційної політики України; 

 ґрунтовно розкривати технологію використання інформаційних 

стратегій та ведення сучасних інформаційних війн. 

 

Методичні вказівки складаються з п’яти частин: вступу, тем та 

погодинного розкладу самостійної роботи з навчальної дисципліни, питань для 

самоперевірки, літератури та запитань до іспиту.  

На самостійну роботу виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом. Питання для самоперевірки 

охоплюють усі аспекти теми, що розглядається. Запропонований список 

літератури дозволить більш детально вивчити питання, передбачені 

навчальною програмою, розглянути різні підходи щодо висвітлення однієї 

теми. Запитання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Загальні аспекти визначення понять 

інформації та управління 
2 3 – – 

2 Інформаційне суспільство: 

історичний досвід і вітчизняний план 

розвитку 

2 4 – – 

3 Інформаційна політика держави 2 4 – – 

4 Правове регулювання інформаційної 

сфери в Україні 
2 6 – – 

5 Інформаційне законодавство – 15 – – 

6 Реалізація державної інформаційної 

політики: iнформатизацiя діяльності 

органів державної влади 

2 8 – – 

7 Інформаційна політика зарубіжних 

країн. Правове забезпечення їх 

інформаційної сфери 

2 8 – – 

8 Електронний уряд: проблеми та пріо-

ритети 
2 6 – – 

9 Інформаційні стратегії та 

інформаційні війни 
2 6 – – 

Усього годин за V семестр: 16 60 – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

1 Загальні аспекти визначення понять інформації та управління 

Інформаційний характер управління та інформаційний підхід до пізнання. 

Базовий інформаційний механізм управління в соціальних системах. 

Ефективність соціального управління  

Запитання для самоперевірки 

1. Що розуміють під терміном «інформація»? Як відбувалася еволюція 

цього поняття? 

2. Які існують концепції інформації? У чому їх сутність? 

3. Які аспекти має інформація в рамках функціональної концепції? 

4. У чому полягає «несиловий» характер інформації? 

5. У чому полягає незвичайність дії інформаційних процесів? 

6. Що послужило початковим імпульсом до зародження інформаційного 

підходу до пізнання? 

7. Як виглядає інформаційна «модель» індивіда, що розв’язує соціально-

економічне завдання? 

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]. 

 

2 Інформаційне суспільство: історичний досвід і вітчизняний план 

розвитку  

Поява теорії інформаційного суспільства. Ідеологія інформаційного 

суспільства. Контури розвитку основ інформаційного суспільства в Україні. 

Загальні поняття інформаційного простору. Державне регулювання 

інформаційних процесів. Інформаційне суспільство і відкритість влади  

Запитання для самоперевірки 

1. Яка основна мета інформаційного суспільства? 



2. Які основні ресурси використовує сучасне суспільство? 

3. Які напрями й тенденції позначилися в рамках ідеології інформаційного 

суспільства? 

4. Які головні тенденції розвитку інформаційного суспільства в Україні? 

5. У чому полягає головна роль і завдання держави у формуванні 

інформаційного суспільства? 

6. Які принципи формування інформаційного суспільства в Україні? 

7. Які основні аспекти формування професійної культури особи в умовах 

інформатизації суспільства?  

8. Які основні умови створення інформатизованої системи освіти сучасного 

суспільства?  

9. Чому інформаційний простір – це інструментарій для вирішення 

соціальних, політичних, економічних і військових завдань?  

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

інформаційних потоків»?  

11. Що таке «інформаційна експансія»?  

12. Які перспективи національного інформаційного простору України в 

контексті інтеграції у світовий інформаційний простір?  

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]. 

 

3 Інформаційна політика на сучасному етапі 

Концепція державної інформаційної політики. Шляхи вдосконалення 

державної інформаційної політики України. Державна інформаційна політика у 

контексті інтеграції України в Європейський Союз. Стратегія формування та 

розвитку єдиного інформаційного простору України. Центральні органи 

державної влади України в галузі інформації. Державне управління 

національними інформаційними ресурсами. Організаційно-правові засади 

удосконалення національної інформаційної інфраструктури. Загрози в 



інформаційній сфері. Імідж України: варіанти можливих інформаційних 

стратегій 

Запитання для самоперевірки 

1. Що таке державна інформаційна політика?  

2. Які головні особливості сучасного етапу розвитку української 

державності? 

3. У чому полягає довгострокова стратегічна мета державної інформаційної 

політики України? 

4. Які базові принципи та пріоритетні напрями необхідно враховувати під 

час розробки концепції державної інформаційної політики України? 

5. Які головні завдання державної політики в галузі індустрії 

інформатизації? 

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

7. Які основні завдання Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України?  

8. Яка структура Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України? 

9. Якими документами керується у свої діяльності Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України?  

10. Хто здійснює ведення державного реєстру телерадіоорганізацій України? 

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

12. Які тенденції заважають Україні виконати деякі її зобов’язання, прийняті 

при вступі до ради ЄС? 

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

 

4 Правове регулювання інформаційної сфери в Україні 

Основи законодавства України в інформаційній сфері. Проблеми та 

перспективи правового регулювання інформаційної сфери в Україні. Механізми 

забезпечення конституційного права громадян на інформацію та механізми 

інформаційної безпеки. Засоби масової інформації і державна інформаційна 



політика. Нормативно-правова організація інформаційних відносин. Ринок 

медіа-бізнесу в Україні. Інформаційна присутність України у світі. Друковані 

засоби масової інформації і комунікації. Радіо і телебачення в системі 

соціальних комунікацій суспільства. Видавнича справа та поліграфія. 

Інформаційно-комунікаційний потенціал України. Інфраструктура масово-

комунікаційної сфери. Мережі радіомовлення і телебачення. Національний 

сегмент мережі Інтернет. Телекомунікаційні мережі та системи. Перспективи 

мультимедійних технологій 

Запитання для самоперевірки 

1. Які першочергові завдання в інформаційній політиці України? 

2. Які аспекти визнано пріоритетними в розвитку електронних мас-медіа? 

3. У чому суть твердження «Україна – відкрита ринкова країна для 

телерадіомовників»? 

4. Чому мультимедійні технології є новим засобом масової інформації та 

комунікації? 

5. Які основні проблеми національного телерадіомовлення України?  

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

деполітизації засобів масової інформації?  

7. Як можна схарактеризувати імідж України в інформаційній сфері? 

8. На яких законах базується правове регулювання в сфері видавничої 

справи та реклами? 

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

правомочності воно містить? 

10. 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]. 

 

5 Інформаційне законодавство 

Конституція України. Закон України «Про інформацію». Закон України 

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



«Про телебачення і радіомовлення». Закон України «Про систему Суспільного 

телебачення і радіомовлення України». Закон України «Про інформаційні 

агентства». Закон України «Про державну статистику». Закон України «Про 

науково-технічну інформацію». Закон України «Про рекламу». Закон України 

«Про телекомунікації». Закон України «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні з 

засобами масової інформації». Закон України «Про Національну програму 

інформатизації». Закон України «Про Концепцію Національної програми 

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

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

України «Про видавничу справу». Закон України «Про державну підтримку 

книговидавничої справи в Україні». Закон України «Про державну таємницю». 

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

України «Про кінематографію». Закон України «Про захист суспільної моралі». 

Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення». Закон України «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів». Цивільний кодекс України. 

Кримінальний кодекс України. Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. Указ Президента України «Питання соціального захисту 

дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків». Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої 

продукції». Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 

друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри 

реєстраційних зборів». Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію 

статей 14 і 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової 

інформації та соціальний захист журналістів»». Указ Президента України «Про 

Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України». 

Указ Президента України «Про Положення про Міністерство транспорту та 

зв’язку України». Указ Президента України «Про Положення про Державний 



комітет архівів України». Указ Президента України «Про Державний комітет 

статистики України». Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Статуту та інші питання Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ»» 

 

Запитання для самоперевірки 

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

Суспільного телебачення і радіомовлення України»? 

2. Коротко схарактеризуйте Закон України «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

в Україні з засобами масової інформації». 

3. Чому сприяв Закон України «Про державну підтримку книговидавничої 

справи в Україні»? 

4. Схарактеризуйте Закон України «Про державну таємницю». 

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

автоматизованих системах». 

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

7. Назвіть основні положення Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення». 

8. Назвіть основні положення Закону України «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів». 

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

 

6 Реалізація державної інформаційної політики: iнформатизацiя 

діяльності органів державної влади  

Інформація в органах державного управління. Інформаційне забезпечення 

підготовки та прийняття управлінських рішень. Організаційний аспект 

інформатизації діяльності органів державної влади. Формування та 

використання інформаційного простору органами державної влади 

 



Запитання для самоперевірки 

1. Якими ознаками характеризується інформація в управлінських 

структурах як наукова категорія? 

2. У чому полягає головна мета системи інформаційного забезпечення 

державного управління? 

3. У чому полягає організаційний аспект реалізації державної інформаційної 

політики? 

4. У чому суть організаційних і технічних заходів щодо захисту інформації? 

5. Які системи повинні складати основу інформаційного простору органів 

державної влади? 

6. Які є ознаки класифікації інформації в структурних підрозділах 

державного апарату з позицій соціального управління? 

7. Який ступінь готовності державних структур України до роботи з 

інформаційними системами? 

8. Що стримує ефективне використання інформаційних технологій в 

органах державної влади? 

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 джерела фінансування доцільно використовувати для виконання робіт 

щодо формування й розвитку єдиного інформаційного простору України? 

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

 

7 Правове забезпечення інформаційної сфери закордоном 

Загальні аспекти зарубіжного досвіду регулювання інформаційної сфери. 

Інформаційна політика Організації Об’єднаних Націй. Американський досвід 

розвитку національної інформаційної інфраструктури. Канадський досвід 



побудови інформаційної магістралі. Інформаційна політика Європейського 

Союзу щодо побудови інформаційного суспільства. Правове середовище 

діяльності засобів масової інформації. Регулювання концентрації засобів 

масової інформації. Основні проблеми правового регулювання мережі Інтернет. 

Інформаційне законодавство Німеччини. Інформаційне законодавство Італії. 

Інформаційне законодавство Франції. Інформаційне законодавство Іспанії. 

Інформаційне законодавство Швеції. 

Запитання для самоперевірки 

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

2. Які причини концентрації засобів масової інформації як економічного 

явища? 

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

Інтернету? 

4. Які особливості Інтернету як інструмента поширення масової 

інформації? 

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

Євросоюзі? 

6. Які основні напрямки сучасної інформаційної політики ООН?  

7. Які особливості моделі оптимального адміністративного та 

законодавчого регулювання уряду США?  

8. У чому полягає сутність канадського досвіду побудови інформаційної 

магістралі?  

9. Які проекти створені Європейським співтовариством щодо побудови 

інформаційного суспільства?  

10. Які основні напрямки державної політики ЄС щодо формування 

інформаційного суспільства?  

11. Як здійснюється регулювання концентрації засобів масової інформації у 

США?  

12. Як здійснюється регулювання концентрації ЗМІ у Франції?  

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



8 Електронний уряд: проблеми та пріоритети  

Сутність електронного уряду, методи та принципи його організації. 

Досвід створення електронного уряду в США. Електронний уряд Великої 

Британії. Перешкоди на шляху до електронного уряду. Російський проект 

електронного уряду. Основні аспекти формування електронного уряду України. 

Запитання для самоперевірки 

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. Які етапи пройшло формування е-уряду в Україні? 

5. Які пріоритетні аспекти формування електронного уряду України? 

6. На яких принципових положеннях ґрунтується діяльність електронного 

уряду України? 

7. Які є види електронного надання інформаційної послуги? 

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

9. У чому полягають особливості електронного уряду в США? 

10. Які переваги має електронний уряд Великої Британії? 

Література: [14, 397-557; 21]. 

 

9 Інформаційні стратегії та інформаційні війни 

Інформаційні стратегії в різних сферах життєдіяльності. Основні прояви 

стратегій. Стратегічні виклики Україні. Стратегічні наслідки розвитку 

інформаційних технологій для військової справи. Поняття інформаційної війни. 

Інформаційні війни та національна безпека. Пропагандистські дії в ХХІ 

столітті. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій. Інформаційна 

асиметрія у формуванні інформаційного простору 

Запитання для самоперевірки 

1. Що охоплює поняття «інформаційна війна»? 

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



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

види пропаганди? 

4. У чому суть асиметричної інформаційної дії? 

5. Які розглядають рівні застосування інформаційної зброї? 

6. У чому полягає професія спін-доктора?  

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

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

9. За яким принципом діють інформаційні стратегії? 

10. Як виявляються інформаційні стратегії? 

11. Які стратегічні наслідки розвитку інформаційних технологій для 

військової справи? 

12. Які пропагандистські дії поширені в ХХІ столітті?  

13. Які головні комунікативні складові психологічної / інформаційної 

операції? 

14. Як відбувається структурування майбутнього в когнітивній сфері? Що 

охоплює напрямок стратегічного аналізу фреймів? 

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

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

17. Сформулюйте головні принципи потенційної стратегії, що мають 

узагальнений характер. 

Література: [14, с.61-130, 557-660; 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 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 у контексті інтеграції України в 

Європейський Союз 

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 



21. Ринок медіа-бізнесу в Україні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

22. Друковані засоби масової інформації та комунікації 

23. Радіо і телебачення в системі соціальних комунікацій суспільства  

24. Видавнича справа та поліграфія 

25. Інформаційно-комунікаційний потенціал України 

26. Інфраструктура масово-комунікаційної сфери 

27. Мережі радіомовлення і 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» 



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 

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 у структурі сучасних цивілізацій 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Державна інформаційна політика» для студентів ІІІ курсу денної та заочної 

форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр» 
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Рецензія 

на методичні вказівки щодо самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Державна інформаційна політика»  

для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання  

зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  

освітнього ступеня «бакалавр» 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної 

дисципліни «Державна інформаційна політика» написані на достатньому рівні. 

Їх мета – сформувати у студентів комплексне уявлення про інформаційне 

суспільство, комунікації та інформаційну політику; правове регулювання 

інформаційних відносин.   

Навчальне видання складається з п’яти частин: вступу, тем та 

погодинного розкладу самостійної роботи з навчальної дисципліни, питань для 

самоперевірки, літератури та запитань до модульного контролю.  

На самостійну роботу виносяться питання, які спрямовані на більш 

глибоке оволодіння навчальним матеріалом. Питання для самоперевірки 

охоплюють усі аспекти теми, що розглядається. Запропонований список 

літератури дозволить більш детально вивчити питання, передбачені 

навчальною програмою, розглянути різні підходи щодо висвітлення однієї 

теми. Запитання до іспиту дозволять з’ясувати рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

Методичні вказівки заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

 

 

 

 

Рецензент                                    доц.  О. М. Тур 



Витяг із протоколу №  1 

засідання кафедри українознавства 

 

 

від 28 серпня 2019 р. 

Присутні:  усі члени кафедри 

 

  

 

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

роботи з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

   

  

 

 

 

 

 Завідувач кафедри       проф. Маслак В. І.  

 

Секретар кафедри                                                 доц. Бутко Л. В. 

 



Витяг  з протоколу № ____ 

засідання науково-методичної ради факультету права,  

гуманітарних і соціальних наук 

 

від «___» ___________2019 р. 

                                    Присутні: усі члени науково-методичної ради факультету 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про рекомендацію до друку методичних вказівок щодо самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Державна інформаційна політика» для студентів 

ІІІ курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, 

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

до друку доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва 

Шабуніна В.В. (Інформація секретаря НМР ФПГіСН  Тур О. М.). 

 

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

щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державна 

інформаційна політика» для студентів ІІІ курсу денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», 

які підготувала до друку доцент кафедри гуманітарних наук, 

культури і мистецтва Шабуніна В. В.    

 

УХВАЛИЛИ:  Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня «бакалавр», які підготувала 

до друку доцент кафедри гуманітарних наук, культури і 

мистецтва Шабуніна В. В.  

  

 

Голова  НМР  факультету     доц. О. В. Літвінова 

 

Секретар         доц. О. М. Тур 


