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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Державна інформаційна 

політика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі 

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

«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.  

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Державна інформаційна політика» 

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

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

геополітика». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Державна інформаційна політика» є: 

 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.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Державна інформаційна політика» є: 

 довести, що державна інформаційна політика може слугувати методологічною базою 

формування відповідної політики різноманітними державними органами, для 

подальшої реалізації адміністративної реформи в Україні;  
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 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. 

1.3. 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: 

 аналізувати нові тенденції та перспективи інформаційної політики України в 

контексті процесів європейської інтеграції, інформаційно-комунікаційний ресурсний 

потенціал держави; 

 характеризувати увесь спектр мас-медійної сфери України; 

 висвітлювати зовнішньополітичні, правові, безпекові, економічні та іміджеві 

чинники інформаційної політики України; 
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 ґрунтовно розкривати технологію використання інформаційних стратегій та ведення 

сучасних інформаційних війн. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ 1.  ВСТУП. ІНФОРМАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНИХ 

СИСТЕМАХ 

Змістовий модуль 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  

Змістовий модуль 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  

МОДУЛЬ 2.  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 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-
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комунікаційний потенціал України. Інфраструктура масово-комунікаційної сфери. Мережі 

радіомовлення і телебачення. Національний сегмент мережі Інтернет. Телекомунікаційні 

мережі та системи. Перспективи мультимедійних технологій 

Змістовий модуль 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»» 
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Змістовий модуль 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 

МОДУЛЬ 3.  ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 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 

Змістовий модуль 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 

 

Теми семінарських занять 

1. Загальні аспекти визначення понять інформації та управління 

2. Інформаційне суспільство: історичний досвід і вітчизняний план розвитку  

3. Інформаційна політика держави  

4. Правове регулювання інформаційної сфери в Україні 

5. Інформаційне законодавство 
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6. Реалізація державної інформаційної політики: iнформатизацiя діяльності органів 

державної влади  

7. Інформаційна політика зарубіжних країн. Правове забезпечення їх інформаційної 

сфери 

8. Електронний уряд: проблеми та пріоритети  

9. Інформаційні стратегії та інформаційні війни 

 

3. Рекомендована література 

1. Арістова І. В. Державна інформаційна політика : організаційно-правові аспекти : 

монографія / І. В. Арістова ; За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. – 

Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 407 с. 

2. Бебик В. Глобальне громадянське суспільство : теорія, методологія, менеджмент / 

В. Бебик // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2 (17). – С.140–148. 

3. Білорус О. Г. Глобалізація та національна стратегія України / О. Г. Білорус. – К. : ВО 

‹‹Батьківщина››, 2001. – 300 с. 

4. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій / Гелд Д.; [пер. з англ. О. Юдіна та 

О. Межевікіна]. – К.:  Port-Royal, 2005. – 358 с. 

5. Голобуцкий А. E-Ukraine. Информационное общество : быть или не быть / 

А. Голобуцкий, А. Шевчук. – К., 2004. – 100 с. 

6. Голобуцкий А. Судный век : Информатизация, глобализация, терроризм и ближайшее 

будущее человечества / А. Голобуцкий, О. Шевчук. – К. : Видавничий дім «КМ 

Академія», 2004. – 96 с.  

7. Гриценко О. М. Суспільство, держава, інформація / О.М. Гриценко ; Інститут 

журналістики. – К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2001. – 165 с.  

8. Іванов В. Ф. Інформаційне законодавство : український та зарубіжний досвід / 

В. Ф. Іванов; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут журналістики. – К., 1999. 

– 208 с.  

9. Інформаційна політика України : європейський контекст : монографія / 

Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко та ін. – К. : Либідь. – 360 с. 

10. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації : 

організаційно-правові питання теорії та практики : монографія ; За ред. 

Р. А. Калюжного та В. О.Шамрая. – Київ, 2002. – 296 с. 

11. Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів : У 6 т. / Інститут держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України / Ю. С.Шемшученко (заг.ред.), І.С. Чиж (заг. ред.) – К. : ТОВ 
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«Видавництво «Юридична думка»», 2005. – Т.5 : Міжнародно-правові акти в 

інформаційній сфері. – 328 с.   

12. Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів : У 6 т. / Інститут держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України ; Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України / Ю. С. Шемшученко (заг. ред.), І. С.Чиж (заг. ред.) – К. : ТОВ 

«Видавництво «Юридична думка»», 2005. – Т.6 : Міжнародні угоди України в 

інформаційній сфері. – 160 с.  

13. Інформаційне законодавство : Збірник законодавчих актів у 6 томах / За заг. ред. 

Ю. С. Шемшученка, І. С. Чижа. – Т.1. Інформаційне законодавство України. – К. : 

ТОВ «Вид-во «Юридична думка»», 2005. – 416 с. 

14. Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека : підручник / В.О. Карпенко. – К. : 

«Нора-Друк», 2006. 

15. Квєк М. Національна держава, глобалізація та Університет як модерний заклад / 

М. Квєк // Філософська думка. – 2003. – № 3. – С. 58–65. 

16. Кремень В. Г. Україна : шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації / 

В. Г. Кремень, В. М. Ткаченко. – К., 1998. 

17. Макуев Р. Х. Терроризм в условиях глобализации / Р. Х. Макуев // Государство и 

право. – 2007. – № 3. – С. 43-49. 

18. Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации / М. Н. Марченко. – М. 

: Проспект, 2008. – 400 с. 

19. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство 

в Україні : інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвяченої Всесвітньому 

дню інформаційного суспільства. 16-17 травня 2008 р. / Науково-дослідний центр 

правової інформатики Академії правових наук України ; Київський міжнародний ун-т; 

Сумська обласна держ. адміністрація ; Сумський національний аграрний ун-т ; 

Інститут економіки та менеджменту. Юридичний факультет / І. В. Арістова (ред.). – 

Суми : Довкілля, 2008. – 206 с.  

20. Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення / В.Я. Миронченко. – К., 

1996. 

21. Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в ХХІ веке / А. С. Панарин. – М., 2003. 

22. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут.  – 2-

ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663 с.  

23. Северин Л. І. Правове забезпечення захисту інформації : навч. посіб. / Л. І. Северин, 

С. Л. Северин, А. В. Дудатьєв. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 145 с. 
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24. Столяров А. Информационное общество будущего и современность / А. Столяров. – 

М., 2000. – 157 с. 

25. Українське законодавство : засоби масової інформації. – К. : IREX У-медіа, 2004. – 

368 с. 

26. Хижняк І. А. Теоретичні проблеми громадянського суспільства у країнах Заходу 

періоду постіндустріальних трансформацій / І. А. Хижняк // Наук. праці 

Міжрегіональної академії управління персоналом. – К., 2003. 

27. Чічановський А. А. Національний інформаційний простір : потенціал і ресурси / 

А. А. Чічановський, В. І. Шкляр // Вісник Київського ун-ту. – Сер. : Журналістика. – 

1997. – Вип. 4.  

28. www.e-ukraine.org.ua – сайт «Української мережі інформаційного суспільства». 

29. www.isu.org.ua – офіційний сайт фонду «Інформаційне суспільство України». 

30. www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 

31. www.rada.kiev.ua – сайт Верховної Ради України.  

32. www.stc.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету зв’язку й інформатизації 

України.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, 

які передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення 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 і семінарських занять з дисципліни – 

модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного 

матеріалу, вироблення умінь 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 і 

в терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. 

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, 

http://www.e-ukraine.org.ua/
http://www.isu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.stc.gov.ua/
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контрольна модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 

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 та послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє 

вміння застосовувати теоретичні положення на практиці; 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 вирішує 

практичні 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; 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 вирішення практичних завдань; допускає значні 

помилки.  

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. 


