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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показника Характеристика дисципліни 

Найменування дисципліни Інформаційна політика  

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Спеціалізація (якщо є)  

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни нормативна 

Курс навчання 1 

Навчальний рік 2019/2020 

 

Номер(и) семестрів (триместрів): 

 

Денна форма Заочна форма 

137 

(2 семестр) 

137МЗ 

(2, 3 триместри) 

Загальна кількість кредитів 

ЄКТС/годин 
3 кред./90год. 

Структура курсу: 

– лекції 

– семінарські заняття 

(практичні, лабораторні, 

півгрупові) 

– годин самостійної роботи 

студентів 

Денна форма Заочна форма 

Лек-18 

Сем-18 

с/р-54 

 

Лек-6 

Сем-6 

с/р-78 

Відсоток аудиторного 

навантаження  
40 % 13%  

Мова викладання українська 

Форма проміжного контролю 

(якщо є) 

 

Форма підсумкового контролю іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни 

Значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів державної служби: 

Реалізація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 

„Публічне управління та адміністрування” пов’язана з наданням їм комплексу знань та 

умінь, які містяться у нормативній навчальній дисципліні „Інформаційна політика”. 

Зазначене завдання актуальне з декількох причин. 

По-перше, з розвитком демократичних процесів, побудовою громадянського та 

інформаційного суспільства система обміну інформації набуває принципово нових ознак і 

перетворюється в ефективну двосторонню комунікацію між владою та громадянським 

суспільством. Така тенденція спостерігатиметься на всіх рівнях відносин держави та 

інститутів громадянського суспільства на шляху до європейської інтеграції та розвитку України. 

По-друге, інституалізація суспільних комунікацій є умовою розвитку демократичних 

процесів та становлення інформаційного та громадянського суспільства. 

По-третє, інформаційна парадигма нині є основою державної інформаційної політики в 

Україні. 

Мета дисципліни – дати майбутнім фахівцям систематизоване й емпірично 

аргументоване уявлення про функціонування інформаційної сфери у контексті переходу до 

інформаційного суспільства, зокрема державне управління нею, а також інформаційними 

процесами, які віддзеркалюють інтереси особистості, суспільства і держави.  

Завдання – навчити студентів аналізувати національний інформаційний простір в 

контексті формування суспільної думки та забезпечення інформаційної безпеки особи, 

суспільства та держави; з’ясовувати фактори, що визначають функціонування інформаційних 

потоків національного й іноземного походження; використовувати у практичній діяльності 

сукупність знань, професійних прийомів і методів, які впливають на формування 

національної інформаційної політики.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

- підходи до інформаційної політики та безпеки на сучасному етапі; 

- наслідки впливу інформаційної революції на всі сфери життєдіяльності суспільства; 

- результати впливу психологічних воєн на особу, суспільство та державу; 

- основні положення концепції інформаційного суспільства, її засновників;  

- внесок українських вчених у розвиток ідей інформаційного суспільства; 

- актуальні концепції розвитку майбутнього;  

- міжнародні програми розвитку інформаційного суспільства; 

- національні особливості побудови інформаційного суспільства; 

- принципи функціонування електронного уряду;  

- моделі відносин держави з медіа структурами;  

  -сучасні інформаційні загрози та технології забезпечення захисту національного 

інформаційного простору. 

- особливості психологічного впливу соціокультурних технологій на масову свідомість;  

- функції ЗМІ, напрямки впливу мас медійної інформації на населення;  

- технології управління інформацією та конструювання новин.  

уміти:  

- застосовувати теоретичні знання формування і розвитку інформаційного суспільства 

для підготовки пропозицій щодо вдосконалення інформаційного законодавства у 

відповідності до сучасних вимог; 



- аналізувати інформаційну політику органів державної влади та місцевого 

самоврядування;  

- подавати інформаційні запити в органи державної влади та місцевого самоврядування, 

відстоювати свої права у разі ненадання відповідей; 

- своєю діяльністю сприяти проведенню відкритої інформаційної політики у 

публічному секторі;  

- протидіяти інформаційним загрозам, як в особистому житті, так й у професійній 

діяльності.  

Місце дисципліни. Навчальна дисципліна «Інформаційна політика» є складовою 

частиною циклу фундаментальної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».  

Форми вивчення дисципліни: 

лекція, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи, 

контрольних заходів. Технічні засоби навчання використовуються під час проведення усіх 

форм занять згідно з рекомендаціями предметно-методичної комісії. 

У процесі вивчення дисципліни використовується кредитно-модульна технологія - 

студенти опановують матеріал за змістовим модулем. 

Під час проведення лекційних занять використовується проблемно-діяльнісний підхід, 

що сприяє глибокому засвоєнню знань і формуванню творчого професійного мислення у 

майбутніх фахівців. 

Семінарські заняття носять проблемно-пошуковий і практично-творчий характер, 

студенти опрацьовують теоретичні і практичні завдання, розвивають мислення, 

поглиблюють і розширюють знання, обґрунтовують власну точку зору, роблять прогнози та 

пропонують шляхи вирішення поставлених завдань.  

Виконуючи індивідуальні завдання, студенти, за допомогою викладача, розв’язують 

складні проблеми, уточнюють незрозумілі питання, обговорюють підходи практичного 

застосування отриманих знань під час професійної діяльності. 

Самостійна робота як форма організації навчального процесу, покликана забезпечити 

можливість студенту працювати з інформаційними ресурсами і базами даних та 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, обробки, аналізу та 

використання інформації з різних джерел під час самостійного вивчення ним запропонованої 

літератури у пошуку відповідей на проблемні питання курсу, виконання практичних завдань 

з курсу. Самостійна робота студентів орієнтована на поглиблене вивчення окремих питань 

інформаційної політики та безпеки, а також формування вмінь і навичок підготовки 

документів, що регулюють інформаційну сферу.  

Форми контролю – поточний, підсумковий семестровий контролі. Поточний контроль 

ґрунтується на системі оцінки успішності студентів і проводиться на семінарських заняттях: 

опитування, доповіді, контрольні роботи, тестування. Підсумковий контроль – іспит, 

наприкінці навчального курсу. 

Очікувані результати навчання: 

 

Професійна компетентність, яка отримується студентами після 

вивчення навчальної дисципліни 

 

Шифр  Загальні компетентності 

ЗК 1 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами. 

ЗК 4 Здатність до роботи з інформаційними ресурсами і базами даних та використання 



інформаційно – комунікативних технологій для пошуку, оброблення, аналізування 

та використання інформації з різних джерел. 

ЗК 9 Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо. 

 

 

Шифр  Фахові компетентності 

ФК 3 

Здатність збирати та аналізувати данні щодо сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій, робити висновки (прогнози) про можливості іх 

використання на різних рівнях публічного адміністрування. 

ФК 4 
Здатність до аналізування та оцінювання соціальних процесів, розгляду суспільних 

явищ в конкретних історичних умовах та здійснення професійної діяльності. 

 

 

Шифр  Програмні результати навчання 

ПРН 1 
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН 2 Знати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою. 

ПРН 10 
Уміти відшуковувати і узагальнювати інформацію, робити висновки і 

формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. 

ПРН 11 Уміти використовувати сучасні інформаційні технології, ресурси і бази даних. 

ПРН 12 
Уміти налагодити ефективну комунікацію між суспільством та органами 

державної влади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма 

№ 

п/п 

 

Лекції 

Практичні 

(семінарські, 

лабораторні, 

півгрупові) 

Самостійн

а робота 

1. Тема 1. Інформаційна політика та безпека в умовах 

формування інформаційного суспільства 
2 2 6 

2. Тема 2. Інформаційна революція кінця ХХ ст. – 

початок постіндустріального періоду розвитку 

цивілізації 

2 2 6 

3. Тема 3. Становлення та розвиток концепції 

постіндустріального суспільства 
2 2 6 

4. Тема 4. Актуальні концепції розвитку майбутнього. 

Постінформаційна ера 
2 2 6 



5. Тема 5. Національні стратегії реалізації 

інформаційної політики 
2 2 6 

6. Тема 6. Електронний уряд: світовий досвід та                                                                                                

впровадження в Україні 
2 2 6 

7. Тема 7. Медіаполітика. Державна інформаційна 

політика та безпека 
2 2 6 

8. Тема 8.  Цифровий розвиток України 2 2 6 

9. Тема 9. Кібербезпека та інформаційна безпека 2 2 6 

 Всього за курсом 18 18 54 

 

Заочна форма 

№ 

п/п 

 

Лекції 

Практичні 

(семінарські, 

лабораторні, 

півгрупові) 

1. Тема 1. Інформаційна політика та безпека в умовах 

формування інформаційного суспільства 
2 2 

2. Тема 2. Інформаційна революція кінця ХХ ст. – початок 

постіндустріального періоду розвитку цивілізації 
2 2 

3. Тема 3. Становлення та розвиток концепції 

постіндустріального суспільства 
2 2 

 Всього за курсом 6 6 

 

Перелік тем для самостійної роботи на заочній формі навчання 
1 Тема 1. Актуальні концепції розвитку майбутнього. 

Постінформаційна ера 
13 

2 Тема 2. Національні стратегії реалізації інформаційної 

політики 
13 

3 Тема 3. Електронний уряд: світовий досвід та                                                                                                

впровадження в Україні 
13 

4 Тема 4. Медіаполітика. Державна інформаційна політика та 

безпека 
13 

5 Тема 5.  Цифровий розвиток України 13 

6 Тема 6. Кібербезпека та інформаційна безпека 13 

 Всього за курсом 78 

 

4.Зміст навчальної дисципліни 

4.1. План лекцій 

Денна форма  

№ Тема заняття / план 

1 Тема 1. Інформаційна політика та безпека в умовах формування  

інформаційного суспільства  

1. Інформаційна політика та безпека на сучасному етапі.  

2. Визначення, об’єкт, предмет, мета інформаційної політики.  

3. Формування інформаційної політики як наукової дисципліни.  

4. Інформаційна безпека як важливий структурний компонент інформаційної політики.  



2 Тема 2. Інформаційна революція кінця ХХ ст. – початок постіндустріального  

періоду розвитку цивілізації  

1. Основні підходи до поняття «інформаційна революція».  

2. Головні ознаки інформаційної революції кінця ХХ ст.. Перманентний характер. 

Стрімке збільшення обсягу інформації, доступної активній частині населення. 

Інтенсифікований інформаційний обмін. Технологічний детермінізм.  

3. Вплив інформаційної революції на різноманітні сфери суспільного життя. 

4. Посилення інформаційної складової у системі національної безпеки. 

3 Тема 3. Становлення та розвиток концепції постіндустріального суспільства  

1. Виникнення концепції постіндустріального суспільства.  

2. Внесок американських та японських дослідників у розвиток ідей інформаційного 

суспільства.  

3. Ідея колективного інтелекту і колективного розуму. Вчення В. Вернадського про 

ноосферу. 

4. Цивілізаційна модель Е. Тоффлера («Третя Хвиля»). 

4 Тема 4. Актуальні концепції розвитку майбутнього. Постінформаційна ера 

1. Взаємозалежні концептуальні пари інформаційного суспільства:  праця/ дозвілля,  

виробництво/споживання.  

2. Спільні положення щодо розвитку суспільства майбутнього у Р. Йєнсена та О. 

Барда, Я. Зодерквіста.  

3. NETократія О. Барда і Я. Зодерквіста: умови перерозподілу влади.  

4. Медіа як куратори політичної арени.  

5. Ексклюзивність знання інформаційного суспільства.  

5 Тема 5. Національні стратегії реалізації інформаційної політики  

1. Концепція інформаційного суспільства як елемент державної політики більшості 

передових країн світу.  

2. Основні виміри цифрової нерівності та шляхи її подолання.  

3. Загальна характеристика національних моделей інформаційного суспільства: 

європейська, англо-американська, азійська.  

4. Політика розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

6 Тема 6. Електронний уряд: світовий досвід та                                                                                            

впровадження в Україні  

1. Сутність, мета і принципи організації електронного уряду.  

2. Світовий досвід впровадження електронного уряду (США, Великобританія, 

Швейцарія, Естонія, Сінгапур, ПАР).  

3. Процес формування електронного врядування в Україні.  

4. Робота офіційних веб-представництв органів влади. 

7 Тема 7. Медіаполітика. Державна інформаційна політика та безпека 

1. Медіаполітика держави: механізми регулювання взаємовідносин держави зі ЗМІ.  

2. Стратегії та технології державної інформаційної політики.  

3. Структура державної інформаційної політики України.  

4. Розуміння національної безпеки в інформаційному контексті. 

8 Тема 8.  Цифровий розвиток України 

1.Подолання цифрового розриву шляхом розвитку цифрових інфраструктур. 

2.Розвиток цифрових компетенцій громадян. 

3.Реалізація проектів цифрових трансформацій 

9 Тема 9. Кібербезпека та інформаційна безпека - складові інформаційної політики 



України. 

1. Інформаційна безпека та кібербезпека. 

2. Захист персональних даних, недоторканність особистого життя та прав користувачів 

цифрових технологій, зміцнення та захист довіри у кіберпросторі. 

 

Заочна форма 

№ Тема заняття / план 

1 Тема 1. Інформаційна політика та безпека в умовах формування  

інформаційного суспільства  

1. Інформаційна політика та безпека на сучасному етапі.  

2. Визначення, об’єкт, предмет, мета інформаційної політики.  

3. Формування інформаційної політики як наукової дисципліни.  

4. Інформаційна безпека як важливий структурний компонент інформаційної політики.  

2 Тема 2. Інформаційна революція кінця ХХ ст. – початок постіндустріального  

періоду розвитку цивілізації  

1. Основні підходи до поняття «інформаційна революція».  

2. Головні ознаки інформаційної революції кінця ХХ ст.. Перманентний характер. 

Стрімке збільшення обсягу інформації, доступної активній частині населення. 

Інтенсифікований інформаційний обмін. Технологічний детермінізм.  

3. Вплив інформаційної революції на різноманітні сфери суспільного життя. 

4. Посилення інформаційної складової у системі національної безпеки. 

3 Тема 3. Становлення та розвиток концепції постіндустріального суспільства  

1. Виникнення концепції постіндустріального суспільства.  

2. Внесок американських та японських дослідників у розвиток ідей інформаційного 

суспільства.  

3. Ідея колективного інтелекту і колективного розуму. Вчення В. Вернадського про 

ноосферу. 

4. Цивілізаційна модель Е. Тоффлера («Третя Хвиля»). 

 

 

 

 

 

4.2. План практичних (семінарських, лабораторних, півгрупових) занять 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Денна форма 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Тема 1. Інформаційна політика та безпека в умовах формування інформаційного 

суспільства 

1. Інформаційна політика та безпека на сучасному етапі. 

2. Визначення, об’єкт, предмет, мета інформаційної політики. 

3. Формування інформаційної політики як наукової дисципліни. 

4. Інформаційна безпека як важливий структурний компонент інформаційної 

політики. 

2 Тема 2. Вплив інформаційної революції на суспільні трансформації  

1. Типологія інформаційних революцій. 



2. Головні ознаки інформаційної революції кінця ХХ ст.. 

3. Соціальна революція та її наслідки. 

4. Віртуалізація економіки. 

5. Політичні трансформації. 

3 Тема 3. Становлення та розвиток концепції  

постіндустріального суспільства  

1. Виникнення концепції постіндустріального суспільства. 

2. Основні риси та критерії становлення постіндустріального суспільства за Д. Беллом.  

3. Концепція «Трьох хвиль» Е. Тоффлера:  

 Типологія цивілізаційного розвитку.  

 Трансформації соціосфери. 

 Трансформації психосфери.  

 Трансформації інфосфери.  

 Зміни влади та політичної структури. 

4 Тема 4. Нові футурологічні теорії: «Суспільство мрії» Р. Йєнсена  

Робота з матеріалами у підгрупах за планом:  

1. Передумови виникнення та основні ресурси Суспільства мрії (міфи, історії, 

оповідання). 

2. Сім`я, робота та дозвілля у новому суспільстві.  

3. Стратегія успіху споживацького ринку ХХІ ст.. 

5 Тема 5. Становлення та розвиток інформаційного  

суспільства:  національні моделі  

1. Виділити спільні положення в міжнародних документах з питань розвитку 

інформаційного суспільства та законах і нормативно-правових актах України 

Розбитися на групи та підготувати презентацію обраної моделі розвитку інформаційного 

суспільства (формат роботи: MS PowerPoint) 

2. Європейська модель побудови інформаційного суспільства (обрати будь-яку країну, 

але обов’язково досвід Фінляндії та Естонії). 

3. Україна на шляху до інформаційного суспільства: здобутки та проблеми. 

6 Тема 6. Американський і азійський досвід побудови  

інформаційного суспільства  

1. Модель Силіконової долини.  

2. Досвід «азійських тигрів» (Гонконг, Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур).  

3. Інформаційні стратегії Китаю та Японії.  

4. Інформаційні стратегії Індії.  

7 Тема 7. Функціонування офіційних веб-сайтів органів державної  

влади та місцевого самоврядування України  

1. Порівняти офіційні веб-сайти обласних державних адміністрацій (2-3 веб-сайти на 

вибір). Надати рекомендації щодо їх вдосконалення. 

2. Порівняти офіційні веб-сайти міських державних адміністрацій (Києва і Севастополя). 

Надати рекомендації щодо їх вдосконалення. 

Аналіз здійснюється за такими параметрами: 

Структура.  

Інформаційне наповнення.  

Зручність користування та дизайн. 

Інтерактивність. 

8 Тема 8.  Цифровий розвиток України 



1.Подолання цифрового розриву шляхом розвитку цифрових інфраструктур. 

2.Розвиток цифрових компетенцій громадян. 

3.Реалізація проектів цифрових трансформацій 

9 Тема 9. Кібербезпека та інформаційна безпека - складові інформаційної політики 

України. 

1. Інформаційна безпека та кібербезпека. 

2. Захист персональних даних, недоторканність особистого життя та прав користувачів 

цифрових технологій, зміцнення та захист довіри у кіберпросторі. 

 

Заочна форма 

№ Тема заняття / план 

1 Тема 1. Інформаційна політика та безпека в умовах формування інформаційного 

суспільства 

1. Інформаційна політика та безпека на сучасному етапі. 

2. Визначення, об’єкт, предмет, мета інформаційної політики. 

3. Формування інформаційної політики як наукової дисципліни. 

4. Інформаційна безпека як важливий структурний компонент інформаційної політики. 

2 Тема 2. Вплив інформаційної революції на суспільні трансформації 

1. Типологія інформаційних революцій. 

2. Головні ознаки інформаційної революції кінця ХХ ст.. 

3. Соціальна революція та її наслідки. 

4. Віртуалізація економіки. 

5. Політичні трансформації. 

3 Тема 3. Становлення та розвиток концепції постіндустріального суспільства 

1. Виникнення концепції постіндустріального суспільства. 

2. Основні риси та критерії становлення постіндустріального суспільства за Д. Беллом. 

3. Концепція «Трьох хвиль» Е. Тоффлера: 

4. Типологія цивілізаційного розвитку. 

5. Трансформації соціосфери. 

6. Трансформації психосфери. 

7. Трансформації інфосфери. 

8. Зміни влади та політичної структури. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, під час проведення якого викладач 

організує дискусію з попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів.  

Завданнями семінарських занять є: 

 поглиблення теоретичних знань, отриманих на лекціях;  

 заохочення студентів до аналізу політичних подій, активної творчої роботи зі 

самостійного опрацювання рекомендованої літератури;  

 вироблення у студентів умінь використовувати теоретичні політичні знання в 

практичній діяльності, на основі історико-правових знань вміти прогнозувати події та явища у 

суспільно-політичному житті України;  

 стимулювання у студентів прагнення на основі знання політичних систем минулого та 

сучасності вдосконалювати політичну культуру, розуміти значення державних інститутів у 

житті суспільства;  

 формування навички самостійної роботи з першоджерелами і довідковою літературою; 

 формування навички діалогічного і критичного мислення. 



На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді, їх 

виступи, активність у дискусії, вміння формувати і обґрунтовувати свою позицію тощо. 

Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані 

студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи 

Денна форма: 

Спеціальність 281«Публічне управління та адміністрування»  

 

Вимоги до підготовки завдань курсу: 

Відповідь на семінарському занятті – це активна участь у обговоренні всіх питань, що 

виносяться на семінар, підкріплення доповіді цитатами та посиланнями на літературу. Вільне 

володіння матеріалом доповіді, що дозволяє задавати та відповідати на питання по темі. 

Контрольна робота - це необхідна складова частина самостійного опанування 

студентами курсу „Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні”. Ця робота 

має бути результатом самостійного опрацювання рекомендованої літератури. 

Самостійна (творча) робота – це невелике за обсягом завдання, яке безпосередньо 

стосується теми поточного семінару і може виконуватися як під час його проведення, так і 

бути підготоване заздалегідь самостійно. 

Підсумкова контрольна робота – завдання, яке виконується безпосередньо за темами 

лекційних занять і проводиться відповідно до кількості розділів. В ній мають бути розкриті 

основні аспекти одного з варіантів, дана характеристика різних складових даної теми згідно 

плану лекції. Контрольна робота складається із 2-х питань.  

Проведення презентації проекту – це завдання, яке передбачає підготовку та презентацію 

проекту до відповідної тематики семінарського заняття з використанням наочних засобів з 

використанням електронної техніки та висловлення обґрунтованої позиції щодо мети і 

результатів виконаного завдання. 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА (ТВОРЧА) РОБОТА ЗА ТЕМАМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Завдання до теми 1. 

1. Опрацювати рекомендовану до теми літературу. 

2. Навести 10 прикладів суспільних змін, спричинених переходом до інформаційного 

суспільства. 

3. Навести приклади (1-2) психологічних операцій.  

Рекомендована література: основна [2, 3, 4, 6]; додаткова [11, 14, 18, 19]. 

Завдання до теми 2. 

1. Опрацювати рекомендовану до теми літературу. 

2. Зробити таблицю «Етапи суспільного розвитку» за Д. Беллом, заповнити розвиток 

соціосфери, психосфери, інфосфери, сфери виробництва, політичної сфери. 

Рекомендована література: основна [1, 7]; додаткова [ 9, 10, 15, 19]. 

Завдання до теми 3. 

1. Опрацювати рекомендовану до теми літературу. 



2. У запропонованій таблиці «Етапи суспільного розвитку» (Додаток 1) за Е. 

Тоффлером і В. Вернадським заповнити розвиток відповідних сфер. 

3. Підготувати доповідь на тему: «Внесок українських вчених (В. Вернадського та В. 

Глушкова) у розвиток ідей інформаційного суспільства».  

 Вчення В. Вернадського про ноосферу. 

 Кібернетичні методи управління державою В. Глушкова.  

Завдання до теми 4. 

1. Опрацювати рекомендовану до теми літературу. 

Рекомендована література: основна [1]; додаткова [8, 16]. 

Завдання до теми 5.  

Розбитися на групи та підготувати презентацію обраної моделі розвитку інформаційного 

суспільства 

Завдання до теми 6.  

Зробити порівняльний аналіз (у вигляді таблиці – мета/завдання) законів та нормативно-

правових актів щодо національної інформаційної політики та розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 

Завдання до теми 7.  

1. Опрацювати рекомендовану до теми літературу. 

2. Проаналізувати правове забезпечення роботи Е-Уряду. Закони України «Про 

електронний цифровий підпис» і «Про електронні документи та електронний документообіг»: 

мета та основні положення.  

Завдання до теми 7. 

Виконати письмову роботу на тему (за власним вибором): 

«Правові проблеми регулювання Інтернету». 

 «Інформаційний ринок України: стан та проблеми». 

Завдання до теми 7. 

1. Розробити рекомендації щодо інформаційної політики України на тему «Робота та 

життя в інформаційному суспільстві». 

Завдання до теми 8. 

1. Опрацюйте чинну нормативно-правову базу щодо цифрового розвитку України та 

зробіть таблицю, де у першій колонці буде зазначено назву документу, а у другій-розкриті 

його головні положення щодо цифрового розвитку. 

Завдання до теми 9. 

1. Опрацюйте чинну нормативно-правову базу щодо інформаційної безпека та 

кібербезпеки як  складових інформаційної політики України та зробіть таблицю, де у першій 

колонці буде зазначено назву документу, а у другій-розкриті його головні положення. 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

Використовуючи наочні засоби та програму Power Point зробити презентацію на тему: 

«Перспективи OPEN DATA UKRAINE. Публічна інформація у формі відкритих данних». 

Студенти мають розбитися на групи 3-5 осіб. 

 

Підсумкова контрольна робота 

Варіант обирається за номером прізвища студента у списку журналу.  

Робота до 20 сторінок. 



Варіант 1 

1. Які існують підходи до поняття «інформаційна політика»? 

2. У чому полягають негативні наслідки глобалізації інформаційного простору? 

3. Розкрийте значення концепції постіндустріального суспільства. Коли вона виникла і 

хто зробив вагомий внесок у її розвиток? 

4. Що таке психологічна війна?  

Варіант 2 

1. Які зміни, викликані інформаційною революцією, найчастіше обговорюються? Чому? 

2. Визначте об’єкт та предмет інформаційної політики. 

3. Охарактеризуйте класифікацію цивілізацій Е. Тоффлера. 

4. Розкрийте суть ідеї «нетократичного» суспільства О. Барда і Я. Зодерквіста. 

 

Варіант 3 

1. Назвіть сучасних дослідників суспільства майбутнього. Що їх об`єднує, а в чому їх 

погляди різні? 

2. Чому автори «Netократії» заперечують реалізацію ідеї мережної демократії? Яка 

Ваша думка з цього приводу? 

3. Інформаційні стратегії Китаю та Японії. 

4. Чи можна подолати, за О. Бардом і Я. Зодерквістом, нерівність між класами в 

інформаційному суспільстві? Обґрунтуйте відповідь. 

Варіант 4 

1. Яка основна мета Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства?  

2. Внаслідок чого виникає цифрова нерівність? Запропонуйте заходи щодо подолання 

цифрової нерівності. 

3. Охарактеризуйте китайський підхід до регулювання Інтернету. 

4. Розкрийте особливість американської моделі розвитку інформаційного суспільства.  

Варіант 5 

1. Проаналізуйте правові засади побудови інформаційного суспільства в Україні.  

2. Визначте основні завдання національної інформаційної політики.  

3. Охарактеризуйте ієрархію нетократичної влади. Хто такі нетократи і консьюмтаріат?  

4. Що таке колективний інтелект і колективний розум? 

Варіант 6 

1. Назвіть українських вчених, які внесли значний вклад у розвиток ідей інформаційного 

суспільства. У чому він полягає?  

2. Охарактеризуйте внесок японських дослідників у формування концепції 

інформаційного суспільства. 

3. Дайте визначення поняття «електронний уряд».  

4. Назвіть інститути державної влади України в галузі інформації. 

Варіант 7 

1. Назвіть напрями державної політики у сфері інформаційної безпеки України. 

2. Чи існує в Україні цифрова нерівність? Якщо так, внаслідок чого вона виникає?  

3. Охарактеризуйте інформаційні загрози, які виникають в українському суспільстві. 

4. Які основні закони регулюють масмедійний простір України? 

 

 

4.3. Забезпечення освітнього процесу 



Використання проектору; методичних матеріалів та посібників в електронній формі; 

використання платформи Moodle. Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає також: 

 державні стандарти освіти; 

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 програма навчальної дисципліни; 

 робоча програма; 

 опорні конспекти лекцій; 

 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи; 

 тестові завдання для поточної перевірки знань під час семінарських та практичних 

занять; 

 індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ); 

 завдання для проведення модульного контролю; 

 завдання для підсумкового контролю (залікові питання); 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Підсумковий контроль 

 

Контроль планується здійснювати шляхом оцінювання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки письмових робіт (самостійні і контрольні роботи) та проведення атестації 

й заліку за результатами вивчення курсу. 

 

Питання до іспиту з курсу «Інформаційна політика» 

 

1. Інформаційна політика на сучасному етапі: основні підходи, мета і завдання.  

2. Інформаційна безпека в інформаційну добу. 

3. Інформаційна революція кінця ХХ ст. – початок постіндустріального, 

інформаційного періоду розвитку цивілізації.  

4. Основні епохи розвитку історії людства залежно від  домінуючих засобів масової 

комунікації за М. Маклюеном. 



5. Функції електронної комунікації та комунікаційні бар’єри електронної комунікації. 

6. Особливості та елементи глобальної комунікаційної мережі Інтернет. 

7. Безприбуткові області застосування мережі Інтернет. 

8. Сутність понять «інформація» та «інформаційні процеси». 

9. Ознаки та типи інформації. 

10. Сутність інформаційного суспільства та інформаційної культури. 

11. Особливості впливу мас-медіа на формування громадянського суспільства. 

12. Переваги і недоліки сучасних засобів масової комунікації. 

13. Особливості „Теорії аудиторії” щодо ЗМІ, «етимологічне» і «маркетингове» 

розуміння медіакратії. 

14. Головні ознаки інформаційної революції кінця ХХ ст.. 

15. Специфіка організації світових інформаційних потоків.  

16. Концепція постіндустріального суспільства Д. Белла.  

17. Концепція „Трьох хвиль” Е. Тоффлера: загальні положення. 

18. Трансформації інфосфери у цивілізаційній моделі Е. Тоффлера.   

19. Зміни влади та політичної структури в інформаційному суспільстві (за Е. 

Тоффлером). 

20. Нові футурологічні дослідження (Ролф Йенсен „Суспільство мрії”).  

21. Стратегія успіху споживацького ринку ХХІ ст. (за Ролфом Йєнсеном). 

22. Концепція «нетократичного» суспільства О. Барда і Я. Зодерквіста: основні 

положення. 

23. Основні риси, вимоги та ознаки інформаційного суспільства.  

24. Внесок українських вчених (В. Вернадський та В. Глушков) у розвиток ідей 

інформаційного суспільства. 

25. Світовий ідеологічний ринок: система ціннісних орієнтацій сучасного суспільства.  

26. Міжнародні програми розвитку інформаційного суспільства (Окінавська хартія 

глобального інформаційного суспільства, документи, затверджені у рамках Всесвітнього 

саміту з питань інформаційного суспільства (Женева, 2003 – Туніс, 2005) та ін.).  

27. Політика розбудови інформаційного суспільства в Україні. 

28. Сутність інформаційної політики України. 

29. Сутність інформатизації суспільства? 

30.  Сутність Концепції національної програми інформатизації. 

31. Напрями інформатизації в Україні? 

32. Стан та перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в 

Україні. 

33.  Особливості здійснення розбудови електронного урядування в Україні. 

34. Принципи побудови системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

35. Індекси електронної готовності органів влади та показники електронної готовності 

ЦОВВ, ОДА. 

36. Державний веб-портал відкритих даних – data.gov.ua 

37. Проєкт «Цифрова держава» в Україні. 

38. Державні послуги он-лайн – «Дія» 

39.  Загальна характеристика національних моделей інформаційного суспільства: 

європейська, англо-американська, азійська.  

40. Основні виміри цифрової нерівності та шляхи її подолання.  

41. Сутність електронного уряду, мета та принципи його становлення.  

42. Світовий досвід впровадження електронного уряду (на прикладі конкретної країни).   



43. Проблеми формування електронного уряду в Україні.  

44. Етапи впровадження Е-уряду в Україні.  

45. Правове забезпечення роботи електронного уряду в Україні.  

46. Державна інформаційна політика України: фактори формування, головні напрями та 

пріоритетні завдання. 

47. Інститути державної влади України в галузі інформації. 

48. Медіаполітика держави: моделі відносин держави з медіаструктурами. 

49. Інформаційне законодавство України як підґрунтя державної інформаційної 

політики.  

50. Розуміння національної безпеки в інформаційному контексті (Закон України «Про 

національну безпеку України» (2018 р.); «Стратегія національної безпеки України» (2015 р.)).  

51. Основні напрямки формування державної інформаційної безпеки. 

52. Технології забезпечення захисту національного інформаційного простору.  

53. Глобалізація інформаційного простору. 

54. Правові проблеми регулювання Інтернету. 

55. Американська модель розвитку інформаційного суспільства.  

56. Китайський підхід до регулювання Інтернету. 

57. Російський підхід до регулювання Інтернету. 

58. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність» № 2824-IV (2005 

р.). 

59. Стратегія кібербезпеки України (2016 р). 

60. Мета та сутність діяльності Національного координаційного центру з кібербезпеки. 

61. Заходи підвищення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем та 

інформаційних ресурсів державних органів і установ від несанкціонованих дій зі сторони 

мережі Інтернет (CERT-UA). 

62. Мета та сутність діяльності Команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події 

України — спеціалізованого структурного підрозділу Державного центру кіберзахисту та 

протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 

- CERT-UA. 

63. Мета та сутність діяльності Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби 

безпеки України. 

64. Мета та сутність діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації. 

65. Захист персональних даних в Україні (законодавче забезпечення). 

66. Загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації (Указ 

Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 

2016 року "Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації"»). 

67. Доктрина інформаційної безпеки України (2017 р.) 

 

Приклад білету до іспиту 

(20 балів х 2 питання = 40 балів) 

Форма № Н-5.05 

 

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр 

Галузь знань: 28 – Публічне управління та адміністрування 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Навчальна дисципліна – ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА 



 

ІСПИТОВИЙ БІЛЕТ  

1. Основні риси, вимоги та ознаки інформаційного суспільства.  

2. Основні виміри цифрової нерівності та шляхи її подолання.  

 

 Затверджено на засіданні кафедри місцевого самоврядування та регіонального 

розвитку 

Протокол №1 від «29» серпня 2019 року 

 

Завідувач кафедри, доцент                                             Штирьов О.М. 

Упорядник, професор кафедри                                      Плеханов Д. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання 

Система оцінювання роботи студентів з дисципліни. 

Денна форма, спеціальність 281«Публічне управління та адміністрування»  

Графік контрольних заходів та рейтингова шкала оцінювання  

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів проводиться у 

таких формах:виконання індивідуальних завдань; виконання самостійних письмових 

аудиторних робіт; усні відповіді на семінарських заняттях; Іспит. 

Протягом семестру здійснюється поточний та підсумковий контроль. Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 

робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Інформаційна політика» проводиться відповідно до 



навчального плану у вигляді іспиту в семестрі, в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання для денної форми: 

Форма контролю 

Максимальна 

оцінка 

одиниці контролю 

Кількість заходів Сума балів 

Опитування на сем. заняттях 2 9 18 

Виконання письмової 

самостійної (творчої) роботи 
12 1 12 

Виконання завдання 

самостійної роботи 

(презентація) 

15 1 15 

Виконання підсумкової 

контрольної роботи 

15 1 15 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за семестр   100 

 

Оцінювання для заочної форми: 

Форма контролю 

Максимальна 

оцінка 

одиниці контролю 

Кількість заходів Сума балів 

Опитування на сем. заняттях 10 3 30 

Виконання письмової 

самостійної (творчої) роботи 
5 1 5 

Виконання завдання 

самостійної роботи 

(презентація) 

10 1 10 

Виконання підсумкової 

контрольної роботи 

15 1 15 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за семестр   100 

 

Пояснення до умов визначення рейтингу 

Опитування на семінарах включає в себе: опитування по будь-якому питанню, винесеному на 

семінарське заняття (за вибором викладача) відповідь на питання інших студентів, запитання 

студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для повторення (з 

тем, що було вивчено раніше), вирішення ситуаційних завдань з необхідною аргументацією та 

посиланням на законодавство. Максимальна кількість балів може бути виставлена студентам, 

підготовленим до відповідей на усі питання теми. Оцінюючи відповідь, викладач керується такими 

критеріями, як: правильність відповідей на питання, повнота і конкретність відповіді, ступінь 

використання наукових і нормативних джерел, уміння дов'язати теорію з практикою, логіка і 

аргументованість викладу думок, культура мови.  

Доповнення здійснюється студентом по темі семінару після основної відповіді по питанню 

винесеному на семінарське заняття. Метою доповнення є більш повне розкриття питання, винесеного 

на семінарське заняття, або висвітлення різноманітних наукових, практичних, правозастосовних 

аспектів даного питання  

Вирішення практичних завдань здійснюється в вигляді розв’язанні задачі по темі семінару, які 

надані викладачем студентам на попередньому семінарі. Студент самостійно, опрацьовуючи вдома 

матеріал до семінару, вирішує задачу з належним аргументування та посилання на відповідні норми 



законодавства. На семінарі студент усно доповідає вирішення задачі. При не повній відповіді або 

невірній, в розв’язанні задачі допомагають інші студенти з відповідним оцінюванням їх відповідей 

або участі в обговоренні. 

Наукова доповідь готується з обов’язковим розглядом дискусійного в науці питання з 

викладенням власної точки зору на дану проблему, яка підтверджується належними аргументами. 

Теми доповідей студенти обирають самостійно. Головна умова – це новизна та проблематика. Обсяг 

доповіді не повинен перевищувати 10 сторінок. Доповідь висвітлюється перед аудиторією 5 хвилин. 

Студент повинен відповідати на запитання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денна форма 
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1. Бали опитування на семінарських заняттях 

(2 бали х 9 занять = 18 балів) 

Критерії оцінювання 2 бали 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу.  

 

 

2 



▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей,  

допускаючи при цьому суттєві помилки.  

 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

(письмова самостійна (творча) робота) 

Критерії оцінювання 12 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 

12 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

     методичних рекомендацій 

10-11 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

   захищена 

5-9 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

   методичних рекомендацій 

2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 

0-1 

3. Самостійна робота студентів (СРС) 

(презентація) 

Критерії оцінювання 15 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 

15 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

     методичних рекомендацій 

10-14 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

   захищена 

5-9 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

   методичних рекомендацій 

2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 

0-1 

4. Підсумкова контрольна робота 

Критерії оцінювання 15 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 

15 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

     методичних рекомендацій 

10-14 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

   захищена 

5-9 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

   методичних рекомендацій 

2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 

0-1 

5. Іспит з дисципліни 

(20 балів х 2 питання) 

Критерії оцінювання  

Іспит з дисципліни містить питання згідно навчальної програми. Студент 

відповідає на два питання. 

40 балів 
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1. Бали опитування на семінарських заняттях 

(10 балів х 3 заняття = 10 балів) 

Критерії оцінювання 10 балів 

▪ студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу.  

10 

▪ студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

8-9 

▪ студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки.  

5-7 

▪ студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

2-4 

▪ студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей,  

допускаючи при цьому суттєві помилки.  

0-1 

6. Самостійна робота студентів (СРС) 

(письмова самостійна (творча) робота) 

Критерії оцінювання 5 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 

5 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

     методичних рекомендацій 

4 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

   захищена 

3 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

   методичних рекомендацій 

2 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 

0-1 

7. Самостійна робота студентів (СРС) 

(презентація) 

Критерії оцінювання 10 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 

10 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

     методичних рекомендацій 

8-9 



 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

   захищена 

5-7 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

   методичних рекомендацій 

2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 

0-1 

8. Підсумкова контрольна робота 

Критерії оцінювання 15 балів 

 робота виконана та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій у 

повному обсязі 

15 

 робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

     методичних рекомендацій 

10-14 

 робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

   захищена 

5-9 

 робота не захищена або виконана частково, з порушенням вимог і 

   методичних рекомендацій 

2-4 

 робота не здана або виконана частково, із значними порушеннями вимог і 

методичних рекомендацій 

0-1 

9. Іспит з дисципліни 

(20 балів х 2 питання) 

Критерії оцінювання  

Іспит з дисципліни містить питання згідно навчальної програми. Студент 

відповідає на два питання. 

40 балів 
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