
 



 
 

 

 

  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Державна інформаційна політика» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 50 6 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 70 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
 

 

2. Статус дисципліни: обов’язкова  

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою є формування навичок для роботи в аналітичних відділах 

центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, 

прес-служби державних органів влади політичних партіях і громадських 

організаціях корпусу професійних працівників, що володіють комплексом вмінь 

та навичок аналізу інформації.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Державна інформаційна 

політика» є набуття таких вмінь і знань: використання веб-технології для 

впровадження демократичних норм та прозорості в системи державного 

управління; роботи з сучасними інформаційними системами; аналізу 

інформації, використовуючи сучасні засоби та методи політологічних 

досліджень; аналізу й оцінки інформаційної політики держави; оцінювання 

ефективності інформаційної політики з урахуванням геополітичних факторів; 

аналізу основних факторів, які визначають інформаційну політику країни; 

основних парадигм сучасної інформаційної політики Української держави; 

сутності і значення сучасних засобів масової інформації та їх ролі в процесах 

державотворення в демократичному суспільстві; сприяння розвитку сучасного 

мислення щодо визначення пріоритетних напрямів сучасної інформаційної 

політики і розвитку інформаційного суспільства в Україні; навичок обробки 

інформації та застосування програмних засобів з прийняття управлінських 

рішень; систематизованого уявлення про основні проблеми формування 

електронного уряду в Україні, використовуючи відповідний зарубіжний досвід 

їх вирішення;сучасні засади організації роботи органів державного управління;  

вмінь орієнтуватися в різноманітних як позитивних, так і негативних аспектах 

прояву дії засобів масової інформації та об'єктивно оцінювати їх вплив на 

формування громадської думки; системи знань з основ теорії і практики 



інформаційної політики, основні поняття, терміни і визначення в галузі 

інформаційної політики; основні тенденції сучасного інформаційного простору;  

навичок аналітичної діяльності щодо інформаційного простору, щодо 

визначення специфіки інформаційного простору України; розроблення і 

реалізації конкретних заходів щодо здійснення політичної діяльності в умовах 

демократичного врядування.  

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність планувати та управляти часом.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування.  

 
 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

СИНЕРГЕТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Тема 1. Загальні засади організації 

інформаційної діяльності в системі 

державного управління. Типи систем 

автоматичного управління в 

державному управлінні  

 

6 1 1    4 

Тема 2. Використання в державному 

управлінні автоматизованої системи, 

побудованої за принципом компенсації  

 

6 1 1    4 

Тема 3. Характеристика замкнутих та 

комбінованих систем, побудованих на 

фундаментальних принципах 

управління  

6 1 1    4 

Тема 4. Особливості застосування 

методів системних досліджень в 

державному управлінні.  

6 1 1    4 

Тема 5. Відмінності між системним і 

синегретичним підходами в 

державному управлінні  

 

6 1 1    4 

Модульний контроль   

Разом 30 5 5 - - - 20 

Змістовий модуль 2.  

СУЧАСНІ ІНФОТЕХНОЛОГІЇ 

Тема 6. Поняття сучасних 

інформаційних технологій та 

особливості їх застосування в 

державному управлінні  

6 1 1    4 

Тема 7. Забезпечуючі підсистеми 

сучасних інформаційних технологій  

6 1 1    4 

Модульний контроль   

Разом 12 2 2    8 

Змістовний модуль 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 



Тема 8. Роль інформаційних систем та 

загального процесу інформатизації у 

сфері державного управління  

7 2 1    4 

Тема 9. Поняття та сутність 

Національного інформаційного 

простору України  

7 2 1    4 

Тема 10. Зарубіжний досвід 

використання інформаційних систем у 

сфері державного управління  

7 2 1    4 

Тема 11. Необхідність створення 

державної інформаційно-аналітичної 

системи в Україні  

7 2 1    4 

Тема 12. Криптографічний захист 

конфіденційної інформації від 

несанкціонованого доступу і 

модифікації  

7 2 1    4 

Тема 13. Особливості реалізації 

Національної програми інформатизації  

7 2 1    4 

Модульний контроль   

Разом 42 12 6    24 

Змістовний модуль 4. 

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ 

Тема 14. Інформаційні системи: суть та 

значення в сучасних умовах  

8 3 1    4 

Тема  15. Загальне поняття про 

державну інформаційну політику  

8 3 1    4 

Тема 16. Основні завдання державної 

інформаційної політики України  

8 3 1    4 

Тема 17. Напрямки державної 

інформаційної політики України  

7 3     4 

Тема 18. Напрямки вдосконалення 

державної інформаційної політики 

України  

7 3     2 

Модульний контроль 2  

Разом  15 3    18 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 34 16 - - - 70 

 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

СИНЕРГЕТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Тема 1. Загальні засади організації 

інформаційної діяльності в системі 

державного управління. Типи систем 

автоматичного управління в 

державному управлінні  

 

7 1     6 

Тема 2. Використання в державному 

управлінні автоматизованої системи, 

побудованої за принципом компенсації  

 

7 1     6 

Тема 3. Характеристика замкнутих та 

комбінованих систем, побудованих на 

фундаментальних принципах 

управління  

7 1     6 

Тема 4. Особливості застосування 

методів системних досліджень в 

державному управлінні.  

7 1     6 

Тема 5. Відмінності між системним і 

синегретичним підходами в 

державному управлінні  

 

7 1     6 

Модульний контроль   

Разом 35 5  - - - 30 

Змістовий модуль 2.  

СУЧАСНІ ІНФОТЕХНОЛОГІЇ 

Тема 6. Поняття сучасних 

інформаційних технологій та 

особливості їх застосування в 

державному управлінні  

7 1     6 

Тема 7. Забезпечуючі підсистеми 

сучасних інформаційних технологій  

6      6 

Модульний контроль   

Разом 13 1     12 

Змістовний модуль 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Тема 8. Роль інформаційних систем та 

загального процесу інформатизації у 

сфері державного управління  

      6 

Тема 9. Поняття та сутність 

Національного інформаційного 

простору України  

      6 

Тема 10. Зарубіжний досвід 

використання інформаційних систем у 

сфері державного управління  

      6 

Тема 11. Необхідність створення 

державної інформаційно-аналітичної 

системи в Україні  

      6 

Тема 12. Криптографічний захист 

конфіденційної інформації від 

      6 



несанкціонованого доступу і 

модифікації  

Тема 13. Особливості реалізації 

Національної програми інформатизації  

      6 

Модульний контроль   

Разом 36      36 

Змістовний модуль 4. 

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМАХ 

Тема 14. Інформаційні системи: суть та 

значення в сучасних умовах  

      7 

Тема  15. Загальне поняття про 

державну інформаційну політику  

      7 

Тема 16. Основні завдання державної 

інформаційної політики України  

      7 

Тема 17. Напрямки державної 

інформаційної політики України  

      7 

Тема 18. Напрямки вдосконалення 

державної інформаційної політики 

України  

      8 

Модульний контроль 2  

Разом  36     36 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 6  - - - 114 

 

 
 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

СИНЕРГЕТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  

 

Тема 1. Загальні засади організації інформаційної діяльності в системі 

державного управління. Типи систем автоматичного управління в 

державному управлінні  

 

 

В кібернетиці і в теорії автоматизованого управління використовується 

декілька визначень поняття управління. Управління розглядається як 

цілеспрямована дія на об’єкт для зміни його стану або поведінки відповідно до 

обставин. Також є визначення, що управління – це процес організації такої 

цілеспрямованої дії на об’єкт, у результаті якого об’єкт переходить у необхідний 

(цільовий) стан.  

Тема 2. Використання в державному управлінні автоматизованої 

системи, побудованої за принципом компенсації  



У складних динамічних системах існує проблема нерегулярної дії 

зовнішніх чинників, які важко передбачити. Тому з’являється ще і проблема їх 

визначення при здійсненні управлінського процесу. Система управління 5 

повинна мати здатність фіксувати наявність таких дій, їх силу і виробляти 

команди для протидії. Тому потрібна програма, яка вказує на необхідність 

здійснення управлінських впливів, які відповідають змінам, що відбуваються у 

зовнішньому середовищі 

Тема 3. Характеристика замкнутих та комбінованих систем, 

побудованих на фундаментальних принципах управління  

Замкнута система передбачає управління по відхиленню. При цьому 

результати функціонування системи порівнюються з плановими і виявляються 

відхилення. Залежно від їх величин виробляються дії на систему, що управляє, 

які зменшують відхилення на виході. Такі системи менш реагують на зміни 

своїх параметрів функціонування і забезпечують більш ефективне управління. 

Проте в таких системах можуть виникати проблеми стійкості.  

Тема 4. Особливості застосування методів системних досліджень в 

державному управлінні.  

Роль синергетика інформаційної діяльності в системі державного 

управління Застосування методів системних досліджень пов’язано з 

редокціоністським, класичним підходом, але для ефективного управління 

соціально-економічними системами доцільно використовувати методи 

синергетики, які спираються на цілісний, холістичний підхід. Головними 

особливостями класичного підходу є лінійність, визначеність, стійкість. 

Процеси зворотні у часі. Випадковість є другорядним, а хаос деструктивним 

явищами. Системи взаємозв’язані за допомогою причинно-наслідкових зв’язків, 

що мають лінійний характер. Існує залежність між минулим, сьогоденням і 

майбутнім.  

Тема 5. Відмінності між системним і синегретичним підходами в 

державному управлінні  

Система не може ефективно функціонувати, якщо немає контролю як 

функції управління цією системою. Однак, враховуючи структуру виконання 

програми в часі, звітування відбувається у певні періоди, які визначені виходячи 

з процесу досягнення цілей. У періоди між звітами виконання програми 

повинно здійснюватися рівномірно з постійним темпом виконання робіт. Проте, 

як показує досвід, інтенсивність роботи над виконанням програми найменша на 

початковій стадії і найбільша на заключній. Тому важливо організувати працю 

виконавців у ті періоди, коли контур систем управління розімкнутий, у періоди 

між звітами. Тільки інтегровані системи, що здатні до самоорганізації, 

дозволять виявити точки біфуркації і забезпечити процес прийняття правильних 

рішень в умовах нелінійного середовища.  

Змістовний модуль 2. 

СУЧАСНІ ІНФОТЕХНОЛОГІЇ 

Тема 6. Поняття сучасних інформаційних технологій та особливості їх 

застосування в державному управлінні  

Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, 

особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері 



суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, 

зберігання, передача та використання інформації, здійснювані на основі 

сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, а також на базі 

різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства 

забезпечує: - активне використання постійно розширюючогося 

інтелектуального потенціалу суспільства, сконцентрованого в друкованому 

фонді, і науковій, виробничії та інших видах діяльності його членів; - 

інтеграцію інформаційних технологій в наукових та виробничих видах 

діяльності, ініціюючій розвиток всіх сфер суспільного виробництва, 

інтелектуалізацію трудової діяльності; - високий рівень інформаційного 

обслуговування, доступність будьякого члена суспільства до джерел достовірної 

інформації, візуалізацію представленої інформації, суттєвість використовуваних 

даних.  

Тема 7. Забезпечуючі підсистеми сучасних інформаційних технологій  

1. Інформаційне забезпечення.  

2. Технічне забезпечення  

 3. Програмне забезпечення  

4. Організаційне забезпечення.  

5. Правове забезпечення.  

 

Змістовний модуль 3. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У 

СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Тема 8. Роль інформаційних систем та загального процесу 

інформатизації у сфері державного управління  

Як будь який суспільний процес, процес інформатизації має свої переваги 

та недоліки. Зокрема, використання інформаційно-довідкових та аналітичних 

систем позитивно впливає на сферу державного управління та створює 

можливості для вдоскона-лення і збагачення практики державного управління.  

Тема 9. Поняття та сутність Національного інформаційного простору 

України  

В Україні здійснюється державна інформаційна політика — сукупність 

основних напрямків і способів діяльності держави з одержання, використання, 

поширення та зберігання інформації. Значним зрушенням у цьому напрямку є 

виокремлення поняття Національного інформаційного простору України, як 

сукупності національних інформаційних ресурсів та інформаційної інфра- 

структури, які дозволяють на основі єдиних принципів і загальних правил 

забезпечувати інформаційну взаємодію громадян, суспільства, держави з їх 

рівним правом доступу до відкритих інформаційних ресурсів та максимально 

повним задоволенням інформаційних потреб суб’єктів держави на всій її 

території з додержанням балансу інтересів на входження у світовий 

інформаційний простір і забезпечення інформаційної безпеки відповідно до 

Конституції України та міжнародних правових норм.  

Тема 10. Зарубіжний досвід використання інформаційних систем у 

сфері державного управління  

Аналіз інформаційно-аналітичного забезпечення держав СНД показує, що, 



по-перше, аналітичні служби ще недостатньо технічно оснащені, особливо 

засобами комунікацій; по-друге, підвищуються вимоги до якості рішень, що 

приймаються, і які залежать від професійних якостей аналітиків та від 

впровадження сучасних інформаційних технологій в процес прийняття рішень; 

по-третє, об’єми та потоки інформації як в державах, так і міждержавні так 

виросли, що процес інформаційного обміну не може бути ефективним без 

структурування системних угод по телекомунікаційних системах.  

Тема 11. Необхідність створення державної інформаційно-аналітичної 

системи в Україні  

Практично у всіх органах державної влади в Україні забезпечується 

інформаційна підтримка поточної роботи на рівні окремих персональних 

комп’ютерів з набором типових програмних продуктів. Більшість органів 

виконавчої влади застосовують локальні обчислювальні мережі. Для України, в 

якій на фоні економічних реформ розгортається адміністративна реформа, 

питання формування інформаційної і аналітичної бази для прийняття 

управлінських рішень на державному рівні є особливо актуальним.  

Тема 12. Криптографічний захист конфіденційної інформації від 

несанкціонованого доступу і модифікації  

В українському законодавстві є певні напрацювання в сфері захисту 

інформації, зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 

1998 р. №180 введено в дію Положення про забезпечення режиму секретності 

під час обробки інформа- ції, що становить державну таємницю, в 

автоматизованих системах. Захист від несанкціонованого копіювання і 

розповсюдження програм здійснюється за допомогою спеціальних програмних 

заходів, що піддають захищені програми попередній обробці. Указом 

Президента України від 22 травня 1998 року №505/98 затверджене Положення 

про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні, де 

визначені суб’єкти держави, які організують і регламентують застосування 

системи криптографічного захисту.  

Тема 13. Особливості реалізації Національної програми інформатизації  

1. Законодавство України у сфері інформатизації створює правове поле для 

реалізації завдань Національної програми інформатизації.  

2. Основними завданнями якої є: – формування правових, організаційних, 

науково-технічних, економічних, фінансових, методичних та гуманітарних 

передумов розвитку інформації; – застосування та розвиток сучасних 

інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя України; – 

формування системи національних інформаційних ресурсів; – створення 

загальнодержавної мережі інформаційного забезпечення науки, освіти, 

культури, охорони здоров’я тощо; – створення загальнодержавних систем 

інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; – підвищення ефективності вітчизняного 

виробництва на основі широкого використання інформаційних технологій; – 

формування та підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг; – інтеграція 

України у світовий інформаційний простір.  

Змістовний модуль 4. 

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 



СИСТЕМАХ 

Тема 14. Інформаційні системи: суть та значення в сучасних умовах  

Поняття інформаційна система (ІС) - означає систему, яка організовує 

нагромадження, перетворення і зберігання інформації щодо певної сфери 

людської діяльності. Автоматизована інформаційна система (АІС) - це 

інформаційна система, яка використовує комп'ютерну базу на етапах збору, 

введення, оброблення, зберігання і виведення інформації споживачеві. 

Принципи побудови, сама архітектоніка інформаційних систем є відносно 

сталою, але різноманітність сфер, форм застосування сучасних інформаційних 

технологій породжує велику різноманітність способів класифікації 

інформаційних систем.  

Тема  15. Загальне поняття про державну інформаційну політику  

У Законі України "Про інформацію" державна інформаційна політика 

визначається як сукупність основних напрямів і способів діяльності держави з 

одержання, використання, поширення та зберігання інформації. У "Концепції 

національної інформаційної політики України" під національною 

інформаційною політикою розглядається "стратегія, напрями і завдання 

держави у сфері збирання, зберігання, використання та поширення інформації 

та інформаційних ресурсів у суспільстві". Головними напрямами і способами 

здійснення державної інформаційної політики згідно із Законом України "Про 

інформацію" є: - забезпечення доступу громадянам 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 і гарантування 

інформаційного суверенітету України. 

Тема 16. Основні завдання державної інформаційної політики України  

Першочерговими завданнями в державній інформаційній політиці України 

є такі: - розгляд проекту Концепції роздержавлення засобів масової інформації в 

Україні; - забезпечення законодавчої бази для запровадження в Україні системи 

Суспільного телебачення і радіомовлення з урахуванням пропозицій 

Президента України до Закону України "Про створення системи Суспільного 

телебачення і радіомовлення України"; - законодавче розв'язання проблеми 

забезпечення конституційних прав громадян на інформацію та захисту 

журналістів і засобів масової інформації від переслідування в суді за критику 

(відповідальність за поширення недостовірної інформації, її спростування та 

відшкодування моральної шкоди, пов'язаної з її поширенням); - розробка 

Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України; - розробка 

Концепції розвитку в Україні глобальних інформаційних мереж; - розробка 

Концепції інформаційної безпеки України; - розробка Інформаційного кодексу 

України.  

Тема 17. Напрямки державної інформаційної політики України  

До головних напрямків здійснення сучасної державної інформаційної 

політики слід віднести: - забезпечення свободи слова; - забезпечення та 



сприяння вільному доступу до суспільнозначимої інформації; - збереження 

суспільної моралі, захист честі і гідності особистості; - сприяння конкуренції у 

сфері засобів масової інформації та ІКТ (зокрема за допомогою регулювання 

концентрації засобів масової інформації; державної підтримки ЗМІ тощо); - 

залучення інвестицій у розвиток ІКТ та їх пільгове оподаткування; - сприяння 

відкритості та прозорості органів державної влади та місцевого самоврядування 

(зокрема, розробка і впровадження електронного уряду); - захист культурної і 

мовної самобутності; переведення культурної спадщини у цифровий формат; - 

захист інтересів найбільш вразливих громадян (неповнолітніх, непрацездатних, 

національних меншин) в інформаційній сфері; - боротьба з неналежним 

використанням сучасних інформаційних технологій; - забезпечення 

інформаційної безпеки; - захист персональних даних; - охорона 

недоторканності приватного життя; - формування позитивного іміджу держави 

та державних органів.  

Тема 18. Напрямки вдосконалення державної інформаційної політики 

України  

З метою удосконалення державної інформаційної політики в Україні слід 

сприяти: - створенню і впровадженню дійових механізмів реалізації 

інформаційних прав і свобод громадянина, суспільства і держави, закріплених у 

Конституції та законах України; - подальшому вдосконаленню законодавства 

України в інформаційній сфері; - розвитку на основі сучасних інформаційних 

технологій національної інформаційної інфраструктури, вдосконаленню 

системи інформаційноаналітичного забезпечення Президента України та 

органів державної влади, підвищенню конкурентоспроможності національних 

виробників інформаційного продукту, видів інформаційного виробництва; - 

визначенню порядку функціонування та механізмів державного контролю за 

супутниковими, кабельними і комп'ютерними системами передачі інформації; - 

формуванню єдиної державної системи зв'язків з громадськістю; - подальшій 

лібералізації українського ринку телекомунікацій за умов гарантування 

реалізації національних інтересів та недопущення монополізації інформаційних 

ринків; - розвитку науково-технічного та кадрового забезпечення інформаційної 

галузі; - забезпеченню інформаційного суверенітету України та вдосконаленню 

системи захисту національних інформаційних ресурсів.  

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 



Відвідування семінарських занять 1 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 65 - 64 

Максимальна кількість балів:  159 

159:100=1,59. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,59 = загальна кількість 

балів. 

- 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

1. Сутність, критерії та показники інформаційної політики.  

2.  Цілі інформаційної політики України.  

3. Класичні теорії державної інформаційної політики.  

4. Теоретичні особливості вироблення та реалізації інформаційної політики в 

Україні.  

5. Сучасні механізми й методи залучення кадрових, фінансових та 

інституційних ресурсів при виробленні та реалізації інформаційної політики в 

Україні.  

6. Оцінка значущості інформаційних пріоритетів в українському 

державотворенні.  

7.  Теоретичні принципи управління та регулювання державою інформаційної 

політики та основні напрями їх удосконалення.  

8.  Особливості теорій та концепцій інформаційної політики держави.  

9.  Організаційно-правові засади інформаційної політики України.  

10.  Необхідність сталого розвитку інформаційної сфери держави.  

11.  Сутність сучасних механізмів управління та регулювання інформаційної 

політики в Україні.  

12.  Принципи та науково-методичні засади аналізу інформаційної політики 

України.  

13.  Сутність механізмів моніторингу та діагностики інформаційної політики 

України.  

14.  Перспективні напрями захисту прав титульної нації в національній 

інформаційній політиці України.  

15.  Ключові принципи, види та методи прогнозування інформаційної політики 

України.  

16. Характеристика внутрішнього стану інформаційної політики України.  

17.  Фактори зовнішнього середовища інформаційної політики України.  

18.  Схема розвитку кадрового наповнення інформаційної політики України.  

19.  Ознаки концептуального забезпечення вироблення та реалізації 



інформаційної політики України.  

20. Особливості зарубіжного досвіду вироблення та реалізації інформаційної 

політики України.  

21. Стан нормативно-правової бази інформаційної політики України та шляхи її 

вдосконалення.  

22.  Пріоритетні напрямки використання бюджетних ресурсів при виробленні та 

реалізації інформаційної політики України.  

23.  Фази і цикли розвитку інформаційної політики України.  

24.  Проблеми конструювання та структуризації національного інформаційного 

простору України.  

25. Основні напрями управління національної інформаційної політики України.  

26. Структура управління інформаційною політикою України.  

27. Управління та регулювання інформаційної політики України.  

28. Сутність цільового орієнтування стратегії інформаційної політики України 

та визначення інформаційних пріоритетів.  

29. Зарубіжна теорія та практика вироблення та реалізації інформаційної 

політики України.  

30.  Порядок підготовки внутрішньої нормативної документації щодо 

вироблення та реалізації інформаційної політики України.  
 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали. 

 

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

 

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

- Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 



 

1. Складові організаційної структури управління та регулювання 

інформаційної політики України.  

2. Принципи та науково-методичні засади системного аналізу інформаційної 

політики України.  

3. Необхідні передумови ефективного використання ресурсів при виробленні 

та реалізації інформаційної політики України.  

4.  Регіональні особливості національного інформаційного простору України 

та її інформаційної політики.  

5. Особливості єдності національної інформаційної політики України та 

інформаційних процесів у регіонах.  

6. Оцінка державних програм забезпечення та захисту інформаційних потреб 

закордонного українства.  

7. Територіальні особливості реалізації державної політики щодо розвитку і 

функціонування української мови.  

8. Особливості міжнародного моніторингу інформаційних процесів.  

9. Основні критерії ефективності та практичної значущості управління та 

регулювання телерадіопростору України.  

10. Механізми аудиту та оцінки ефективності інформаційної політики України, 

їх складові.  

11. Місце і роль держави у системі національної інформаційної безпеки.  

12. Основні теоретичні принципи управління розвитком інформаційних послуг 

у суспільстві.  

13.  Зарубіжний досвід формування національних інформаційних ресурсів.  

14. Концепція державної політики у сфері ЗМІ в Україні.  

15. Механізми впровадження новітніх інформаційних технологій.  

16. Науково-технічне забезпечення інформаційної політики України.  

17. Особливості структури мовлення державних та недержавних (приватних) 

телерадіоорганізацій на загальнонаціональних каналах України.  

18. Засади, механізми та методи державної політики у сфері комп’ютерних 

технологій і систем телекомунікацій.  

19. Основні шляхи розвитку матеріально-технічної безпеки особи, суспільства, 

нації та держави.  

20. Основні загрози інформаційній безпеці України та засади державної 

політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки.  

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 68-74 

Достатньо 60-67 

Незадовільно 0-59 
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