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ВСТУП 

 

 

«Державна інформаційна політика» – навчальна дисципліна, яка в 

контексті сучасних досягнень соціально-гуманітарного та природничо-

наукового знання посилює світоглядну й теоретичну професійну підготовку 

бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».   

Предметом вивчення навчальної дисципліни 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». 

Мета викладання навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» – 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 загальноцивілізаційних і вітчизняних процесах на демократичних 

засадах.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державна інформаційна 



політика» є такі: довести, що державна інформаційна політика може слугувати 

методологічною базою формування відповідної політики різноманітними дер-

жавними органами, для подальшої реалізації адміністративної реформи в 

Україні; опанувати основні акти в галузі інформаційного законодавства: 

відповідні положення чинної Конституції України, закони України про 

інформацію, засоби масової інформації, про інформатизацію та інші; навчити 

студентів орієнтуватися в структурі засобів масової інформації країни;  засвоїти 

основні принципи взаємин влади та мас-медіа; сформувати практичні навички 

роботи з науковою літературою та правовими документами; виробити вміння 

застосовувати набуті знання в практичній суспільно-політичній діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

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: 

 характеризувати увесь спектр мас-медійної сфери України; 



 аналізувати нові тенденції та перспективи інформаційної політики 

України в контексті процесів європейської інтеграції, інформаційно-

комунікаційний ресурсний потенціал держави; 

 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 15-ти варіантів контрольних робіт. 

Кожен варіант передбачає  розкриття трьох теоретичних тем і опрацювання 

одного державного документа. 

 

 

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

Після опрацювання теоретичного матеріалу необхідно виконати 

контрольну роботу й надіслати на рецензію. Роботу слід оформити на аркушах 

формату А4 у друкованому вигляді. На титульній сторінці необхідно вказати 

назву дисципліни, свою спеціальність, групу, факультет, прізвище, ім’я по 

батькові, домашню адресу, номер залікової книжки, варіант (зразок додається).  

Вибір варіанта залежить від шифру залікової книжки (остання цифра 

номера залікової книжки відповідає номеру варіанта контрольної роботи).  

Умови завдань записуються повністю. Усі записи повинні бути 

розбірливими та охайними. У кінці контрольної роботи необхідно вказати 

список використаної літератури. 

 

 

 

 

 



2 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 1  Інформація та управління у соціальних системах 

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. Ефективність соціального управління.  

Література: [№ 1, с.10-81; 2, с.3-98; 21]. 

 

Тема 2  Інформаційне суспільство: історичний досвід і вітчизняний план 

розвитку  

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.  

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]. 

 

Тема 3  Інформаційна політика держави 

1. Інформаційна політика на сучасному етапі. 

2. Концепція державної інформаційної політики. Шляхи вдосконалення 

державної інформаційної політики України.  

3. Державна інформаційна політика у контексті інтеграції України в 

Європейський Союз.  

4. Стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору 

України.  



5. Центральні органи державної влади України в галузі інформації. 

Державне управління національними інформаційними ресурсами.  

6. Організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної 

інфраструктури.  

7. Загрози в інформаційній сфері.  

8. Імідж України: варіанти можливих інформаційних стратегій. 

Література: [№ 1, с.114-198; 6, с.7-79; 14, с.190-256; 15, с.3-143; 21; 23]. 

 

Тема 4  Правове регулювання інформаційної сфери в Україні  

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. 

12. Інфраструктура масово-комунікаційної сфери.  

13. Мережі радіомовлення і телебачення.  

14. Національний сегмент мережі Інтернет.  

15. Телекомунікаційні мережі та системи. 

16. Перспективи мультимедійних технологій. 

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]. 

 



Тема 5  Інформаційне законодавство  

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 державну статистику». 

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

9. Закон України «Про рекламу». 

10. Закон України «Про телекомунікації». 

11. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні з засобами масової 

інформації». 

12. Закон України «Про Національну програму інформатизації». 

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

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

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

16. Закон України «Про видавничу справу». 

17. Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в 

Україні». 

18. Закон України «Про державну таємницю». 

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

20. Закон України «Про кінематографію». 

21. Закон України «Про захист суспільної моралі». 

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

радіомовлення». 



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

соціальний захист журналістів». 

24. Цивільний кодекс України. Кримінальний кодекс України. 

25. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

26. Указ Президента України «Питання соціального захисту дітей 

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

службових обов'язків». 

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державний реєстр видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції». 

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію 

друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та 

розміри реєстраційних зборів». 

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

Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів»». 

30. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України». 

31. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство транспорту 

та зв'язку України». 

32. Указ Президента України «Про Положення про Державний комітет 

архівів України». 

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

34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового 

положення про управління у справах преси та інформації обласної, 

Севастопольської міської державної адміністрації і управління преси та 

інформації Київської міської державної адміністрації». 

35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту та 

інші питання Українського національного інформаційного агентства 

«Укрінформ»». 

Література: [№ 8, с.3-325; 9, 3-158; 10, с.3-414; 17, с.3-365; 21; 22]. 



Тема 6 Реалізація державної інформаційної політики: інформатизація 

діяльності органів державної влади 

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. 

Література: [№ 1, с.331-379; 6, с.253-283; 7, с.3-293; 14, с.397-557; 21]. 

 

Тема 7  Інформаційна політика зарубіжних країн. Правове забезпечення їх 

інформаційної сфери  

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. 

13. Інформаційне законодавство Швеції. 

Література: [№ 14, с.130-190, 256-329; 15, с.3-143; 21]. 

 



Тема 8  Електронний уряд: проблеми та пріоритети 

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. Російський проект електронного уряду. 

6. Основні аспекти формування електронного уряду України. 

Література: [№ 14, 397-557; 21]. 

 

Тема 9  Інформаційні стратегії та інформаційні війни 

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 ХХ столітті. 

8. Інформаційні війни у структурі сучасних цивілізацій. 

9. Інформаційна асиметрія у формуванні інформаційного простору. 

Література: [№ 14, с.61-130, 557-660; 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

 

Варіант 1 

Розкрийте зазначені питання 

1. Влада інформації, її місце й роль в інформаційному суспільстві. 

2. Інформаційний характер управління та інформаційний підхід до пізнання. 

3. Державна інформаційна політика та її правове забезпечення. 

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» (прийнятий 4 

лютого 1998 р. № 74/98-ВР (із змінами та доповненнями). 

 

Варіант 2 

Розкрийте зазначені питання 

1. Базовий інформаційний механізм управління в соціальних системах. 

2. Засоби масової інформації і державна інформаційна політика. 

3. Сутність інформаційного простору як парадигми суспільного розвитку. 

4. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 

(прийнятий 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР). 

 

Варіант 3 

Розкрийте зазначені питання 

1. Характеристика сучасного стану процесу інформатизації в Україні. 

Державна інформаційна політика. 

2. Ідеологія інформаційного суспільства. 

3. Механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію 

та механізми інформаційної безпеки. 

4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні з засобами масової 

інформації» (прийнятий 23 вересня 1997 р. № 539-97 ВР (із змінами та 

доповненнями). 



Варіант 4 

Розкрийте зазначені питання 

1. Розвиток інформаційного суспільства в Україні. 

2. Проблеми правового регулювання в інформаційному суспільстві. 

3. Інформаційні ресурси в системі забезпечення державної безпеки. 

4. Проект інформаційного кодексу України. 

 

Варіант 5 

Розкрийте зазначені питання 

1. Державне регулювання інформаційних процесів. 

2. Інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських 

рішень. 

3. Характеристика законодавства України щодо захисту інформаційного 

простору. 

4. Закон України «Про інформацію» (прийнятий 2 жовтня 1992 р. № 2657-

ХІІ (із змінами та доповненнями).  

 

Варіант 6 

Розкрийте зазначені питання 

1. Концепція державної інформаційної політики. 

2. Державні органи управління інформатизацією. 

3. Зарубіжний досвід побудови інформаційної магістралі. 

4. Проект Закону України “Про інформаційний суверенітет та інформаційну 

безпеку України”.  

  

Варіант 7 

Розкрийте зазначені питання 

1. Сутність, головні напрями та способи державної інформаційної політики 

в Україні. 

2. Формування та розвиток єдиного інформаційного простору України. 



3. Інформація в органах державного управління.  

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

завдань (проектів) Національної програми інформатизації, їх державних 

замовників та обсягів фінансування» (прийняте 17 липня 2003 р. №414-р). 

 

Варіант 8 

Розкрийте зазначені питання 

1. Державне управління національними інформаційними ресурсами. 

2. Організаційний аспект інформатизації діяльності органів державної 

влади. 

3. Інформаційна безпека: сутність, зміст і принципи її забезпечення. 

4. Постанова Кабінету міністрів України «Про Державний реєстр видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції» (прийнята від 28 

вересня 1998 р. № 1540 (із змінами та доповненнями).  

 

Варіант 9 

Розкрийте зазначені питання 

1. Організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної 

інфраструктури (інформаційні технології, телекомунікаційні мережі, 

інформаційний ринок). 

2. Інформація та управління у соціальних системах. 

3. Формування механізму реалізації державної політики в галузі засобів 

масової інформації. 

4. Окінавська Хартія Глобального Інформаційного Суспільства  

(міжнародний документ). 

 

Варіант 10 

 

Розкрийте зазначені питання 

1. Нормативно-правова база та програма інформатизації України. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=414%2D2003%2D%F0&p=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=414%2D2003%2D%F0&p=1
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=414%2D2003%2D%F0&p=1


2. Формування та використання інформаційного простору органами 

державної влади. 

3. Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері 

використання комп’ютерних технологій. 

4. Проект Закону України «Про національні інформаційні ресурси». 

 

Варіант 11 

Розкрийте зазначені питання 

1. Інформація як об’єкт інформаційного права. Особливості та юридичні 

властивості інформації. 

2. Напрями, способи та принципи державної інформаційної політики 

України. 

3. Інформаційне законодавство Франції. 

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

соціальний    захист   журналістів»   (прийнятий   23    вересня    1997 р.  

№ 540/97-ВР (із змінами та доповненнями).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Варіант 12 

Розкрийте зазначені питання 

1. Роль засобів масової інформації та комунікації у формуванні 

громадянського суспільства в Україні. 

2. Характеристика сфери мас-медіа України. 

3. Інформаційне законодавство Німеччини. 

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

радіомовлення» (прийнятий 23 вересня 1997 р. № 538/97-ВР (із змінами 

та доповненнями). 

 

Варіант 13 

Розкрийте зазначені питання 

1. Зовнішньополітичні чинники впливу на інформаційну політику України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



2. Міжнародно-правове регулювання в галузі захисту інформації. 

3. Інформаційне законодавство Росії. 

4. Закон України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення 

України» (прийнятий 18 липня 1997р. № 485/97-ВР (із змінами та 

доповненнями). 

 

Варіант 14 

Розкрийте зазначені питання 

1. Міжнародне співробітництво України у форматі європейської політики 

сусідства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію. 

3. Інформаційне законодавство Швеції. 

4. Указ Президента «Про Положення про Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України» (прийнятий 27 серпня 2003 р. № 920/2003 (із 

змінами та доповненнями). 

 

Варіант 15 

Розкрийте зазначені питання 

1. Громадські й неурядові організації з інформації та комунікації. 

2. Кримінальна характеристика комп’ютерних злочинів. 

3. Інформаційне законодавство США. 

4. План дій Ради Європи щодо засобів масової інформації в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 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 удосконалення 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 і 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Студент, який навчається без відриву від виробництва, для успішного 

складання іспиту з дисципліни «Державна інформаційна політика» повинен 

виконати ряд завдань контрольної роботи й отримати за них відповідну 

кількість балів. 

 Під час оцінювання контрольної роботи враховуються:  

1) обсяг виконаних завдань;  

2) якість їх виконання. 

Оцінку «відмінно» (41-50 балів) отримує студент, який правильно та 

повністю виконав усі завдання до контрольної роботи, оформив її відповідно до 

вимог, дав правильно та вичерпно відповіді на усі додаткові запитання 

викладача стосовно ходу виконання контрольної роботи як у межах завдань, 

поставлених у даній контрольній роботі, так і в межах усіх тем дисципліни 

«Державна інформаційна політика». Допускаються незначні похибки у 

відповідях студента на запитання викладача чи оформленні   контрольної 

роботи, що, в цілому, не ставлять під сумнів високий рівень знань студентом 

усіх тем дисципліни.   

Оцінку «добре» (26-40 балів) отримує студент, який повністю виконав усі 

завдання до контрольної роботи, оформив її відповідно до вимог, однак 

допустив незначні помилки у ході виконання контрольної роботи або у 

відповідях на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної 

роботи як у межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі, так і в 

межах усіх тем дисципліни «Державна інформаційна політика».  Допускаються 

похибки у відповідях студента на запитання викладача чи оформленні 

контрольної роботи, що можуть призвести до помилкового підсумкового 

результату виконання окремих завдань контрольної роботи або ставлять під 

сумнів належний рівень знань студентом усіх тем дисципліни.   

Оцінку «задовільно» (1-25 балів) отримує студент, який повністю виконав 

усі завдання контрольної роботи, оформив її відповідно до вимог, однак 



допустив значні помилки у ході виконання контрольної роботи або у відповідях 

на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної роботи як у 

межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі, так і в межах усіх тем 

дисципліни. Допускаються значні похибки у відповідях студента на запитання 

викладача чи оформленні контрольної роботи, що призводять до помилкового 

підсумкового результату виконання окремих завдань контрольної роботи та 

ставлять під сумнів належний рівень знань студентом усіх тем дисципліни 

«Державна інформаційна політика». 

Оцінку «незадовільно» (0 балів) отримує студент, який не розкрив усі 

питання контрольної роботи, допустив значні помилки у ході її виконання або у 

відповідях на додаткові запитання викладача стосовно виконання контрольної 

роботи як у межах завдань, поставлених у даній контрольній роботі, так і в 

межах усіх тем дисципліни, що призводять до помилкового підсумкового 

результату виконання контрольної роботи та ставлять під сумнів знання 

студентом матеріалу дисципліни «Державна інформаційна політика» в обсязі, 

передбаченому вимогами робочої навчальної програми. 
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Методичні вказівки щодо контрольних робіт з 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.   

Методичні вказівки складаються з 15-ти варіантів контрольних робіт. 

Кожен варіант передбачає  розкриття трьох теоретичних тем і опрацювання 

одного державного документа. 

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен засвоїти 

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; політику 

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; а також повинен 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 заслуговують позитивної оцінки, їх можна 

рекомендувати до друку. 

 

 

Рецензент                                    доц.  В. І. Саранча 

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 контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІV курсу заочної форми навчання зі 

спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» освітнього ступеня «бакалавр». 

  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до друку методичні вказівки щодо контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІV курсу заочної форми 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 контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Державна інформаційна політика» для студентів 

ІV курсу заочної форми 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. методичні вказівки 

щодо контрольних робіт з навчальної дисципліни «Державна 

інформаційна політика» для студентів ІV курсу заочної форми 

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 контрольних 

робіт з навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» для студентів ІV курсу заочної форми 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.  

  

 

Заступник голови  НМР  факультету   доц. О. В. Літвінова 

 

Секретар         доц. О. М. Тур 

 


