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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

“Державна інформаційна політика” (далі ДІП) — дисципліна, яка 
дає  базові  знання,  необхідні  для  ефективної  діяльності  фахівців  у 
сфері державного управління та місцевого самоврядування як теоре-
тиків, так і практиків. Це зумовлено з’ясуванням комплексу питань, 
пов’язаних  з  оволодінням  теоретичними  засадами  вироблення  та 
практичними  механізмами  реалізації  ДІП,  як  передумови  комплек-
сного становлення національної державності, єдності гуманітарного 
простору, значущості національного інформаційного простору (НІП) 
України.

Мета курсу — забезпечити поглиблене вивчення теоретичних за-
сад  та  практичних  механізмів  державного  управління  інформацій-
ним простором, процесами та подіями як на загальнонаціональному, 
так  і  регіональному  рівнях,  шляхів  їх  оптимізації.  При  виробленні, 
здійсненні, забезпеченні системності ДІП на різних рівнях передба-
чено узгодження позицій загальнонаціональної та регіональних еліт. 
Ефективність моделі державного управління інформаційною сферою 
тісно пов’язане з необхідністю здійснення державою цілісної систем-
ної політики в соціальній, економічній, гуманітарній, оборонно-без-
пековій, міжнародній сферах. 

Ключовими проблемами ДІП є оптимізація її теоретичних засад, 
нормативно-правового,  організаційного,  інституційного,  кадрового 
забезпечення, функціонального наповнення у різних сферах суспіль-
ного буття, ефективне конструювання єдиного гуманітарного просто-
ру України. Його цілісність є одним з ключових чинників подальшого 
утвердження  національної  культурної,  релігійної,  мовної  ідентич-
ності. Інформаційна діяльність має носити цілісний багатовимірний 
характер, зумовлюючи водночас її узгодження з інформаційною по- 
літикою та забезпеченням органів місцевого самоврядування. Нагаль-
ні  проблеми  національного  розвитку  зумовлюють  нерозв’язаність 
проблем  взаємодії  центральних  і  місцевих  органів  виконавчої  вла-
ди, органів місцевого самоврядування (ОМС). Позиції місцевих еліт 
адміністративно-територіальних  одиниць  України  через  надмірну 
централізацію та концентрацію управління національними інформа-
ційними  процесами  часто  еволюціонують  у  бік  протистояння.  Роз-
глядаються  історичні  витоки  та  нормативно-правове  забезпечення 
ДІП  у  різних  сферах.  При  її  виробленні  та  реалізації  взято  курс  на 
оптимізацію  управління  наявними  інформаційними  ресурсами  та 
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інструментами. Особливої значущості ДІП України набуває з огляду 
на нагальну потребу в зменшенні адміністрування НІП на різних рів-
нях, створенні моделі ефективної інформаційної взаємодії у розвитку 
регіонів між центром та місцевими елітами.

Вивчаються сучасні моделі та шляхи розвитку НІП у межах дер-
жавної  гуманітарної  політики  в  Україні  і  світі,  стратегія,  державні, 
регіональні, галузеві  і відомчі  інформаційні програми у різних сфе-
рах  державної,  регіональної,  місцевої,  муніципальної,  комунальної 
гуманітарної політики, шляхи їх втілення в життя. Після всебічного 
засвоєння матеріалів курсу студент має знати: 

•  засади  (теоретичні,  правові),  форми  і  методи  ДІП  для 
розв’язання національних та регіональних інформаційних про-
блем; 

•  основні напрями становлення та розвитку управління та регу-
лювання національних та місцевих інформаційних процесів в 
Україні; 

•  теорію і практику залучення світового досвіду в управління та 
регулювання національними та регіональними інформаційни-
ми процесами.

Уміти використовувати:
•  категорії  планування,  прогнозування,  проектування,  сучасні 

методологічні підходи оптимізації механізмів ДІП;
•  засади, форми, методи управління і регулювання ДІП (проекту-

вання, планування, аналізу та прогнозування) для розв’язання 
проблем НІП;

•  технологію, форми й методи визначення стратегічних пріори-
тетів ДІП для оперативного збереження титульної нації та за-
хисту її корінних інтересів, аналізу кількісних та якісних пара-
метрів інформаційного сегмента гуманітарного простору;

•  як адміністративні, так і суспільно-моральні, економічні, інсти-
туційні, концептуальні важелі ДІП.

визначати:
•  оптимальні шляхи ДІП та їх місце у загальній системі інформа-

ційного забезпечення діяльності органів державного управлін-
ня та ОМС; 

•	 ефективність дієвих засад, механізмів, форм  і методів ДІП за 
результатами аналізу інформаційних програм та проектів, віт-
чизняного й зарубіжного досвіду їх вироблення та реалізації, з 
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використанням методів системного, порівняльного та інститу-
ційного аналізу;

•  показники  успішності  інформаційних  планів,  порядків,  про-
грам, проектів на найближчу й віддалену перспективу на основі 
існуючого стану державного управління України за умови на-
явних концептуальних, інформаційних, кадрових, фінансових, 
ресурсів у межах чинного правового поля шляхом зіставлення 
ресурсів і потреб; 

•  основні  напрями  вдосконалення  засад  та  механізмів  ДІП  Ук-
раїни, зокрема організаційно-правових;

•	 вузлові проблеми та напрями ДІП, застосовуючи комплексний 
підхід до аналізу державної політики та регіональних процесів 
за результатами вивчення кількісних та якісних параметрів та 
показників здійснених (впроваджених) державних (недержав-
них, за участю держави) інформаційних планів, проектів, про-
грам,  використовуючи  методи  системного,  структурно-функ-
ціонального, кореляційно-регресивного аналізу;

розробляти:
•  плани, програми, проекти державних, регіональних і галузевих 

інформаційних  програм  національного  розвитку  за  результа-
тами аналізу ДІП та стану НІП України на основі методології 
конструювання інформаційних моделей, виходячи з концепту-
ального, ресурсного, кадрового,  інформаційного забезпечення 
та механізмів упровадження державно-управлінських рішень; 

•  пропозиції  щодо  вдосконалення  чинного  нормативно-пра-
вового  забезпечення  ДІП  на  підставі  визначення  юридичних 
властивостей та на основі виявлених ознак її недосконалості за 
результатами вивчення й аналізу ефективності чинних вітчиз-
няних,  міжнародних,  зарубіжних  нормативно-правових  доку-
ментів,  існуючої практики управління (регулювання) НІП на 
міжнародному,  зарубіжному,  регіональному,  муніципальному, 
комунальному рівнях; 

•  проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку 
різних сфер ДІП України, інформаційних процесів в українсь-
ких  регіонах,  забезпечення  функціонування  структур,  які  по-
будовані на різних формах власності, на засадах конституцій-
но-правової  регламентації  законодавчого  та  нормотворчого 
процесів;



6

•  внутрішню нормативну документацію щодо виконання завдань 
міжнародних, державних, регіональних, галузевих, міжгалузе-
вих інформаційних програм, планів, проектів регіонального та 
національного розвитку на засадах конкурсного добору вико-
навців (тендер, грант, конкурс) шляхом застосування методів 
системного  аналізу  планів,  програм,  проектів  та  відповідних 
обґрунтувань;

•  практичні рекомендації для органів державного управління й 
ОМС щодо вибору ефективних засад, інструментів і варіантів 
регулювання  та  управління  станом  розроблення  та  реалізації 
ДІП на основі методів порівняльного аналізу стану НІП і регіо-
нальних  інформаційних процесів, міри  їх узгодженості, рівня 
ефективності;

аналізувати:
•	 проблеми, ресурсний потенціал, напрями вироблення і реаліза-

ції ДІП;
•	 процеси  вироблення,  реалізації,  регулювання  та  управління 

ДІП, зокрема планами, програмами, проектами та їх елементів, 
шляхи  й  методи  вдосконалення  структури  концептуального, 
кадрового, фінансового,  інституційного забезпечення, політи-
ко-правові проблеми ДІП, приймаючи відповідні управлінські 
рішення;

контролювати виконання заходів вироблення та реалізації ДІП, 
відповідних законодавчих  і підзаконних актів у визначенні терміни 
засобами адміністрування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади 
державної інформаційної політики
Сутність, об’єкт та функції державної інформаційної 
політики
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1 2
2 Цілі, завдання та критерії державної інформаційної політики
3 Теорії та концепції державної інформаційної політики, 

науково-методичні засади її дослідження

4
Змістовий модуль ІІ. Механізми вироблення ДІП 
Нормативно-правове забезпечення ДІП

5 Історичні традиції як духовна основа державного управління 
інформаційною сферою України

6 Аналіз та прогнозування державної інформаційної політики
7 Планування та моделювання державної інформаційної 

політики
8 Моніторинг, аудит та оцінювання ефективності державної 

інформаційної політики
9 Оптимізація організаційно-функціональної структури та 

характеру державної інформаційної політики

10

Змістовий модуль ІІІ. Напрями державної інформаційної 
політики України
Державна політика у сфері ЗМІ

11 Інформаційні інновації та інфраструктура
12 Кінематографія та видавнича справа
13  Музейна, архівна та бібліотечна справа у державній 

інформаційній політики
14 Рекламна, ярмарково-виставкова діяльність 

та  інтелектуальна власність
15 Інформаційне забезпечення діяльності ОМ та об’єднань 

громад
16  Інформаційно-етнокультурна діяльність
17 Інформаційна безпека

18
Змістовий модуль ІV. Світові моделі ДІП та Україна
Світові моделі державної інформаційної політики

19 Інтеграція України у світові (глобальні, макрорегіональні) 
інформаційні процеси

Разом годин: 108



8

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ДЕРЖАВНА  ІНФОРМАЦІЙНА  ПОЛІТИКА”

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні засади державної 
інформаційної політики

Тема 1. Сутність, об’єкт та функції державної 
інформаційної політики

Інформаційні: суспільство, простір, продукт, безпека, система, про-
цеси,  ресурси.  Галузі  та  види  інформації.  Джерела  інформації.  Дер- 
жавна  (ДІП).  Національна  інформаційна  політика  (НІП).  Принци-
пи інформаційної діяльності. ДІП як цілісна багатовимірна система. 
Сутність  ДІП  як  навчальної  дисципліни.  Предмет  ДІП.  Формуван-
ня  моделей  ДІП.  Функції  ДІП.  Основи  теорії  ДІП.  Наукові  основи 
розробки  концепції  ДІП.  Понятійно-категоріальний  апарат  ДІП. 
Сутність, об’єкт та функції ДІП України.

Література [1–3; 17; 41–46; 49; 51]

Тема 2. Цілі, завдання та критерії державної інформаційної 
політики

Цілі  ДІП.  Завдання  та  критерії  ДІП.  Державна  політика  управ-
ління  та  регулювання  інформаційної  сфери.  Державно-управлінсь-
ке конструювання єдиного національного інформаційного простору. 
Значущість ДІП у державотворенні. Цілі, мета, завдання та критерії 
ДІП  України.  Світоглядні,  політичні  та  адміністративні  аспекти 
ДІП.

Література [1–3; 17; 35; 40; 49; 51; 59]

Тема 3. Теорії та концепції державної інформаційної 
політики, науково-методичні засади її дослідження

Аналіз ДІП. Світові та вітчизняні теорії і концепції ДІП. Науко-
во-методичні засади дослідження ДІП. Розроблення та коригування 
теорій  та  концепцій  ДІП в  Україні  та  Світі.  ДІП  України  як  об’єкт 
системного аналізу. Соціально-філософський аналіз ДІП. Теоретич-
ні засади централізації і децентралізації управління та регулювання 
національного інформаційного простору в державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні.

Література [1; 40; 48; 50; 52; 57]
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Змістовий модуль ІІ. Механізми вироблення ДІП

Тема 4. Нормативно-правове забезпечення ДІП
Конституційно-правові засади ДІП України. Нормативно-правові 

механізми ДІП. ДІП як гарантія позицій титульної нації та традицій-
ної  православної  культури  суспільства.  Законодавче  регулювання 
висвітлення Голодомору. Рішення КСУ щодо застосування держав-
ної мови органами влади та використання її у навчальному процесі 
в  навчальних  закладах  від  14  грудня  1999 р.  Укази  Президента  Ук-
раїни. Постанови та розпорядження КМУ. Відомчі, урядові, галузеві 
інформаційні програми. Акти місцевих органів виконавчої влади та 
ОМС.  Розвиток  нормативно-правового  забезпечення  ДІП та  його 
системність. Вплив міжнародного інформаційного права на українсь-
кий правовий простір. Міжнародні та міждержавні договори України 
в інформаційній сфері.

Література [1–3; 7–11; 14; 18–38; 47; 53–54]

Тема 5. Історичні традиції як духовна основа державного 
управління інформаційною сферою України

Інформаційні  процеси  на  території  України  у  Трипільську  добу. 
Формування  традицій  інформаційно-культурної  єдності  України. 
Вплив Трипільської культури на протоінформаційний простір Євро-
пи.  Скіфські  інформаційні  імпульси.  Інформаційно-комунікативні 
традиції Київської Русі. Зміцнення православних засад українського 
інформаційного простору середньовічної державності. Становлення 
мовно-культурного  простору  України.  ДІП  в  Українській  козацькій 
державі ХVІІ–ХVІІІ ст. Вироблення і реалізація ДІП Центральною 
Радою,  Гетьманатом  Павла  Скоропадського  та  Директорією.  Ідея 
соборності  в  НІП  України.  Політика  українізації  та  коренізації  як 
основа відродження НІП. Роль українського дисидентства у форму-
ванні нової моделі НІП України. Традиції інформаційних взаємодій 
титульної нації, етнічних спільнот та української діаспори.

Література [4; 5; 48; 50; 60]

Тема 6. Аналіз та прогнозування державної інформаційної 
політики

Аналіз в ДІП. Види та методи аналізу ДІП. Аналіз національних 
та регіональних інформаційних процесів, подій, явищ у НІП. Страте-
гічний аналіз інформаційного середовища. Характеристика внутріш-
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нього стану НІП та регіональних  інформаційних процесів. Прогно-
зування НІП та інформаційних процесів: сутність, форми та методи. 
Система та порядок розроблення інформаційних прогнозів. Прогно-
зування  глобальних,  національних  та  регіональних  інформаційних 
викликів і загроз. Довгострокове, середньострокове та короткостро-
кове інформаційне прогнозування. Макропропорції у прогнозуванні 
ДІП.  Інформаційний  обмін  та  інформаційно-аналітичний  супровід 
державного управління.

Література [1–2; 5; 12; 17; 39; 41–46]

Тема 7. Планування та моделювання державної 
інформаційної політики

Планування ДІП. Сутність, форми та методи планування ДІП та 
його  еволюція.  Макропропорції  у  плануванні.  Цільове  орієнтуван-
ня  стратегії  та  визначення  пріоритетів  ДІП.  Система  стратегічного 
планування  розвитку  інформаційної  сфери  та  її  складові.  Сутність, 
форми, методи та особливості стратегічного планування ДІП. Етапи, 
функції,  технологія,  організаційне  забезпечення  та  моделі  системи 
стратегічного планування ДІП. Довгострокові документи стратегіч-
ного планування. Пріоритети стратегії розвитку НІП у державному 
управлінні.  Середньострокові  документи  стратегічного  планування 
ДІП.  Розробка  програм  розвитку  інформаційної  сфери  та  стратегія 
євроінтеграції  України.  Планування  входження  України  у  європей-
ський інформаційний простір. Розробка стратегічних планів органів 
влади щодо вироблення та реалізації ДІП: аналіз зовнішніх та внут-
рішніх  факто рів;  визначення  місії  та  стратегічних  цілей;  розробка 
програми інституцій; показники та оцінки діяльності; плани (дорож-
ні карти) дій. Впровадження стратегії. Моделювання інформаційних 
процесів, подій та явищ у НІП. 

Література [1–2; 5; 12; 17–19; 49–51; 55]

Тема 8. Моніторинг, аудит та оцінювання ефективності 
державної інформаційної політики

Моніторинг ДІП.  Моніторинг  вузлових  проблем  ДІП та  єдності 
НІП. Аудит ДІП. Оцінювання кількісних та якісних параметрів ДІП. 
Оцінювання  (вимірювання)  та  моніторинг  результатів  реалізації 
стратегій ДІП. Інформаційна діагностика.

Література [1–3; 9; 17; 19; 51; 57]
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Тема 9. Оптимізація організаційно-функціональної 
структури та характеру державної інформаційної 
політики України

Державні  органи  управління  інформаційними  процесами.  Дер-
жавний контроль у НІП. ОМС у виробленні та реалізації ДІП. Взає-
модія органів державного управління та ОМС у виробленні та реалі-
зації  національної  ДІП.  Оптимізація  інституційного  забезпечення 
та  коригування  функціональних  засад  ДІП.  Організаційні  засади 
конструювання  НІП.  Державний  комітет  інформаційної  політики, 
телебачення та радіомовлення України. Національна рада України з 
питань телебачення та раідомовлення. Державний комітет зв’язку та 
інформатизації України. Президент України, КМУ, РНБО та ВР Ук-
раїни (комітети) в управлінні та регулюванні інформаційної сфери. 
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, ОМС у виробленні 
та реалізації ДІП. Міжінституційна взаємодія та координація діяль-
ності в інформаційній сфері. Кадрове наповнення ДІП. Коригування 
ДІП. Державна реєстрація нормативно-правових актів. Відповідаль-
ність та судові спори в НІП. Правовий захист журналістів. 

Література [1–3; 5; 6; 8; 17; 18; 27; 31; 53–54]

Змістовий модуль ІІІ. Напрями державної інформаційної  
політики України 

Тема 10. Державна політика у сфері ЗМІ 
Розроблення концепції державної політики у сфері ЗМІ. Фінан-

сове, кадрове, інституційне забезпечення діяльності органів держав-
ного управління та ОМС у сфері ЗМІ. Телерадіопростір. Національні 
інформаційні служби та агентства. ДІНАУ. Користування каналами 
мовлення.  Ретрансляція  програм.  Використання  частотного  діапа-
зону.  Стандарти  діяльності  телерадіокомпаній  усіх  форм  власності. 
Державна  реєстрація,  ліцензування  та  узгодження  діяльності  ЗМІ. 
Унормування  діяльності  та  розповсюдження  продукції  зарубіжних 
ЗМІ на території України. Залучення зовнішніх ресурсів (міжнарод-
них  та  регіональних  організацій,  благодійних  фондів)  до  розвитку 
НІП  України.  Державна  економічна  підтримка  національних  ЗМІ. 
Соціальний захист журналістів. Контрольні примірники.

Література [3; 5; 7–10; 13; 16–19; 21–25]
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Тема 11. Інформаційні інновації та інфраструктура
Технічні  характеристики  та  технічний  захист  НІП.  Громадське 

телебачення  і  радіомовлення.  Система  іномовлення.  Спеціалізовані 
освітньо-культурологічні  теле-  і  радіоканали.  Кабельне  та  супутни-
кове телебачення. Контроль за виконанням державного замовлення 
на  телерадіоінформаційну  продукцію.  Регулювання  діяльності  не-
державних  телерадіоцентрів.  Міжнародні  стандарти  і  рекомендації 
Міжнародної спілки телерадіозв’язку, Європейська конференція ад-
міністрацій  поштового  та  електрозв’язку  (СЕРТ),  Міжнародної  ор-
ганізації стандартизації, Міжнародної електротехнічної комісії (ISO/
IEC).  Інтегрована  багатосервісна  широкосмугова  мережа  зв’язку. 
Виробництво  основних  видів  телерадіомовлення.  Телерадіоінфор-
маційні  мережі.  Радіочастний  ресурс.  Розподіл  каналів.  Номекла-
тура  послуг  телерадіомовлення.  Аналогове  та  цифрове  телевізійне 
мовлення.  Проводове  мовлення.  Енергоспоживання  та  собівартість 
телерадіомереж та  їх вплив на навколишнє середовище. Оптичні та 
магнітні носії. Передача і комутація цифрових сигналів у пакетному 
режимі. Система інтерактивного телебачення. Телетекст. Стільнико-
вий телефонний зв’язок. Первинні супутникові системи. Побутовий 
відозапис.  Цифрове  стереофонічне  радіомлення  з  відеосупроводом. 
Мультимедійні  технології.  Комп’ютерно-технологічна  інфраструк-
тура.  Інтегроване  телекомунікаційне  середовище.  Ліцензування 
телерадіомовлення  та  програмного  забезпечення.  Нетрадиційні  та 
системи  штучного  інтелекту.  Творення  та  накопичення  гуманітар-
но значущих  інформаційних ресурсів. Автоматизоване формування 
словників.  Геоінформаційні  системи.  Електронні  урядування  та  до-
кументообіг. Інфополіси.

Література [6; 17–19; 22–25; 47; 50–52]

Тема 12. Кінематографія та видавнича справа

Кіномистецтво:  спадщина,  матеріально-технічна  база.  Кінови-
робництво  і  кінопрокат.  Державне  замовлення.  Державна  мережа 
закладів  кінематографії.  Національний  фонд  фільмів.  Державні 
стандарти і технічні нормативи для галузі. Інформаційно-аналітична 
система “Кінематографія України”, інформаційно-пошукова система 
“Фільмофонд  України”,  музей  аудіовізуальної  культури  при  Націо-
нальному центрі О. Довженка.
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ДІП України у видавничій справі як інструмент захисту прав ти-
тульної  нації  та  механізм  єдності  НІП  України.  Книжкова  палата. 
Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видав-
ничої продукції. Державний архів друку. Державні і регіональні про-
грами  розвитку  і  функціонування  української  мови.  Державна  під-
тримка українським друкованим виданням та телерадіорганізаціям. 
Українські ЗМІ в конструюванні національного мовно-культурного 
простору. Розвиток українського книговидання та книгорозповсюд-
ження. Розповсюдженням періодичних друкованих видань. Порядок 
використання коштів, передбачених за програмою “Українська кни-
га”. Інституційна складова державної мовної політики. 

Література [6–8; 17–19; 33; 35; 41; 46; 50; 52]

Тема 13. Музейна, архівна та бібліотечна справа 
у державній інформаційній політиці України

Формування,  використання  і  збереження  музейних  інформацій-
них  ресурсів.  Розвиток  інфраструктури  музейної  справи.  Науко-
во-дослідна  діяльність  музеїв  і  заповідників.  Музейні  фонди  та  їх 
поповнення  (комплектування).  Цільове  фінансування  закупівель 
експонатів.  Фінансове,  правове  та  технічне  забезпечення  оператив-
ної  науково-технічної  експертизи  музейних  надходжень.  Каталогі-
зація. Каталоги та реєстри. Форми і методи популяризації музейних 
зібрань.  Екскурсії  та  маршрути.  Система  дистанційного  навчання 
та  підвищення  кваліфікації  працівників  музеїв  та  суміжних  уста-
нов. Використання музейних інформаційних ресурсів у навчальних 
програмах  вищих  і  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Експози-
ційний  стан  та  матеріально-технічні  передумови  його  підтримання. 
Національна  система  обліку  музейних  колекцій.  Моніторинг  стану 
збереження музейних предметів, методи діагностики, реставрації та 
консервації  музейних  цінностей.  Підготовка  реставраторів.  Цільове 
фінансування  ремонтних,  реставраційних,  реконструкційних  робіт 
на музейних об’єктах зі статусом пам’ятки національного або місце-
вого  значення.  Музеєфікація  заповідних  територій.  Спеціальне  му-
зейне обладнання та устаткування. Міждисциплінарні дослідження 
музейної проблематики.

Розвиток  мережі  архівних  та  бібліотечних  установ  України.  На-
ціональний архівний фонд (НАФ) та порядок його комплектування. 
Доступ до НАФ, його страховий фонд. Приватні архіви. Документо-
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знавство, архівознавство та архівна справа. Електронне діловодство. 
Цифрування  документальної  спадщини.  Зарубіжна  архівна  украї- 
ніка.  Реституція  архівних  документів.  Система  формування  бібліо-
течних  фондів.  Бібілотечно-інформаційний  сервіс.  Депозитарне 
зберігання. Електронна бібліотека. Книгообмін. Реферування.

Література [1–3; 8; 10; 15; 41–46; 51; 55; 57–58]

Тема 14. Рекламна, ярмарково-виставкова діяльність 
та інтелектуальна власність

Рекламна галузь та право громадян на інформацію. Стандарти рек-
лами.  Контроль.  Розвиток  інфраструктури  виставково-ярмаркової 
діяльності в Україні. Підготовка фахівців та проведення досліджень 
у виставково-ярмарковій сфері. Правове регулювання розміщення та 
розповсюдження реклами, моніторинг її соціальних та моральних ас-
пектів. Соціальна реклама. Зовнішня реклама.

Авторське право і суміжні права та їх захист. Державна реєстрація 
прав автора на твори науки, літератури і мистецтва. Збори за реєст-
рацію.

Література [2; 3; 13; 20–22; 39; 41; 50; 54–55]

Тема 15. Інформаційне забезпечення діяльності ОМС 
та об’єднань громадян

Реалізація  конституційних  прав  громадян  на  інформацію.  Дер-
жавна  підтримка  розвитку  науково-просвітницької  інформаційної 
діяльності громадських організацій. Розвиток наукових, організацій-
но-правових  засад  їхньої  інформаційної  діяльності.  Вдосконалення 
засад  та  механізмів  співпраці  громадських  організацій  з  органами 
державного  управління  та  ОМС.  Участь  громадських  організацій  у 
популяризації досягнень природничих, технічних і суспільних наук. 
Інформаційна діяльність політичних партій.

Регіональні  інформаційні  особливості.  Місцеві  та  регіональні 
інформаційні  ЗМІ,  програми  та  установи.  Кадрове,  фінансове,  інс-
титуційне  забезпечення  регіональних  інформаційних  процесів.  Ін-
формаційне  забезпечення  діяльності  ОМС  та  порядок  її  висвітлен-
ня. Інформаційна політика ОМС. Впровадження української мови у 
діяльність  ОМС.  Реалізація  державної  мовної  політики  в  інформа-
ційному просторі регіону. Місцеві органи влади як об’єкти та суб’єкти 
ДІП. Інформаційні процеси АРК та їх місце у національному інфор-
маційному просторі. 

Література [1–3; 5; 7; 17–21; 37; 38; 45–48; 51; 56; 57]
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Тема 16. Інформаційно-етнокультурна діяльність
Задоволення  інформаційних  запитів  і  потреб  титульної  нації. 

Популяризація  національної  культури  в  ДІП  України.  Церква  та 
релігійні організації у НІП. Задоволення інформаційних потреб на-
ціональних  меншин.  ДІП  щодо  висвітлення  історичної  правди  про 
Голодомор 1932–1933 років та вшанування пам’яті його жертв. Збе-
реження національної інформаційної продукції культурно-духовного 
характеру, їх ідентифікація у світовому інформаційному просторі. 

Література [1–3; 5; 10; 11; 17–19; 39–46; 53; 60]

Тема 17. Інформаційна безпека
Зовнішні  інформаційні загрози, засади та механізми їх локаліза-

ції.  Аналіз,  прогнозування,  моніторинг  інформаційних  викликів  та 
загроз. Дисбаланс та кризові явища у НІП. Проблема статусу росій-
ської  мови  у  ДІП.  Інформаційний  суверенітет.  Засади  державної 
політики у сфері  забезпечення  інформаційної безпеки. Вироблення 
рекомендацій  у  сфері  інформаційної  безпеки.  Гарантії  доступу  гро-
мадян до відкритих інформаційних ресурсів. Захист від несанкціоно-
ваного доступу. Технічний захист інформації (ТЗІ) та його система. 
Безпека  інформаційних  та  телекомунікаційних  систем.  Інформати-
зація суспільних  інститутів. Центри зберігання, оброблення та роз-
повсюдження інформації. Дотримання вимог інформаційної безпеки 
посадовими  особами  органів  державної  влади.  Державна  таємниця. 
Режимно-секретні органи. Звід відомостей, що становлять державну 
таємницю України. Нормативно-правовий захист державних та націо-
нальних інформаційних ресурсів. Нормативно-правове урегулюван-
ня питань інформаційної безпеки та порядку доступу на інформацій-
ні ринки України інформаційного продукту іноземного походження, 
порядку його розповсюдження та використання. Двостороннє та ба-
гатостороннє співробітництво з міжнародними організаціями у сфері 
інформаційної  безпеки.  Закупівля  іноземних  програмно-технічних 
і  телекомунікаційних  заходів.  Матеріально-технічна  база  системи 
інформаційної безпеки особи, суспільства, нації та держави. Розроб-
лення,  організація  виробництва  та  сертифікація  на  відповідність 
вимогам  інформаційної  безпеки  комплексу  технічних  і  програмно-
технологічних засобів захисту національних інформаційних ресурсів 
під  час  їх  створення,  зберігання  та  використання.  Система  захисту 
мережі передач даних. Багаторівневий захист  інформації від несан-
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кціонованого  доступу  в  системах  електронного  документообігу  та 
електронного  цифрового  підпису.  Інформаційно-телекомунікаційна 
система органів державного управління та ОМС із засобами крипто-
графічного та технічного захисту інформації. Створення та оператив-
не застосування антивірусних засобів. Діяльність телерадіокомпаній 
в умовах надзвичайного стану (особливого періоду).

Література [2; 6; 8–10; 16–18; 23–25; 38–49; 41–46; 53; 60]

Змістовий модуль ІV. Світові моделі ДІП та Україна

Тема 18. Світові моделі державної інформаційної політики
Глобалізація  світових  інформаційних  процесів.  Міжнародна  ін-

формаційна  співпраця.  Інтернет.  Європейський  інформаційний 
простір.  Європейські  інформаційні  мережі.  Досвід  ЄС  в  управлінні 
інформаційною  сферою.  Досвід  ДІП  у  країнах  Світу.  Інформаційне 
забезпечення національних інтересів та пріоритетів у державах Світу. 
Інформаційна політика держав Світу щодо задоволення інформацій-
них потреб та запитів національних меншин і мігрантів. Управління 
НІП у державах СНД, США, Канаді, країнах третього світу. 

Література [6; 8; 15; 18; 19; 39; 41–46; 48; 50; 52; 55]

Тема 19. Інтеграція України у світові (глобальні, 
макрорегіональні) інформаційні процеси

Україна у світовому інформаційному просторі. Політика інформа-
ційної інтеграції України (рекомендації, правила, процедури). Адап-
тація  світових  інформаційних  потоків  до  національних  стандартів. 
Міждержавне та міжнародне співробітництво України в інформацій-
ній сфері. Спільний захист інтелектуальної власності. Міжнародний 
моніторинг НІП. Особливості вироблення та реалізації спільних ін-
формаційних програм та проектів. Засади та механізми виходу Украї-
ни на світову інформаційну арену. Конструювання світової українсь-
кої  інформаційної  мережі.  Український  сегмент  Інтернету  (основні 
пріоритети  формування  змісту,  методики  наповнення,  національні 
пошукові  системи  та  засоби  навігації).  Участь  України  в  міжнарод-
них  магістральних  інформаційно-телекомунікаційних  центрах.  Ін-
ституційне, кадрове, фінансове забезпечення міжнародної  інформа-
ційної діяльності України. Особливості вироблення та реалізації ДІП 
щодо  української  діаспори.  Захист  та  задоволення  інформаційних 
потреб та запитів українців та вихідців з України за її межами. ДІП 
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України на пострадянському просторі. Інформаційний центр у Мос-
кві.  Просування  інформаційного  продукту  України  у  держави  ЄС. 
Забезпечення  інформаційної  присутності  України  в  Канаді,  Арген-
тині, Бразилії, Австралії. Українська інформаційна продукція в Азії 
та Африці.

Література [1; 5; 6; 11–13; 17; 18; 41–46; 48; 50–52; 60]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Відповідно  до  навчального  плану  студенти  (слухачі)  виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент виз-
начає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової книж-
ки.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
об сягом  не  менше  ніж  12  сторінок  друкованого  тексту  (Times  New 
Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу потрібно 
скласти план контрольної роботи, який має містити такі обов’язкові 
структурні  частини:  вступ  (обсягом  близько  2  сторінок),  де  висвіт-
люються  сутність  і  значення  теми,  формулюється  предмет,  об’єкт, 
мета дослідження, обґрунтовується його актуальність; основну час-
тину —  розкривається  зміст  питань  теми  роботи,  наводяться  заува-
ження; висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться 
пропозиції; список використаних джерел, на які даються посилання 
у тексті.

Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви-
мог: титульна сторінка — вказується тема роботи, прізвище та ім’я ви-
конавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інститут, 
кафедра),  дата  виконання,  підписується  виконавцем.  У  визначений 
термін робота подається на перевірку на кафедру. До заліку студент 
допускається, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.

Під  час  написання  контрольної  роботи  студент  має  використо-
вувати  вітчизняні  та  зарубіжні  інформаційні  матеріали,  самостійно 
проводити пошук документальної та фактографічної інформації, сис-
тематизувати та узагальнювати дані, виявляти ключові моменти, ви-
користовувати електронну пошту та телеконференції, застосовуючи 
методи пошуку в мережі Інтернет. За потреби проводити реферуван-
ня документів, формуючи власні погляди на явища, події та процеси, 
ґрунтуючись на знанні граматичних форм. 
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ТЕМИ  КОТРОЛЬНИХ  РОБІТ

  1.  Сутність, об’єкт та функції ДІП.
  2.  Цілі, завдання, критерії ДІП.
  3.  Формування теоретичних засад та практичних механізмів ДІП, 

критерії їх ефективності та практичної значущості. 
  4.  Чинники, пріоритети, напрями реалізації ДІП. 
  5.  Світові теорії та концепції ДІП.
  6.  Теоретичні принципи управління та регулювання ДІП. 
  7.  Діагностика ДІП та її основні показники (параметри).
  8.  Регіональні особливості організації ДІП та узгодження інформа-

ційних позицій та інтересів регіонів і центру. 
  9.  Зарубіжний досвід вироблення та реалізації ДІП. 
 10.  Принципи та науково-методичні засади аналізу ДІП.
 11.  Складові ДІП.
 12.  Системний та стратегічний аналіз ДІП. 
 13.  Аналіз кількісних та якісних параметрів ДІП. 
 14.  Види та методи прогнозування ДІП. 
 15.  Характеристика внутрішнього стану НІП України.
 16.  Цільове орієнтування стратегії ДІП та визначення пріоритетів. 
 17.  Система моніторингу, аудиту та оцінювання ефективності ДІП, 

їх складові. 
 18.  Висвітлення діяльності органів державного управління та ОМС 

щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору.
 19.  Використання ресурсів при виробленні та реалізації ДІП.
 20.  Організаційна структура управління та регулювання ДІП.
 21.  Інформаційне забезпечення діяльності ОМС.
 22.  Єдність НІП та інформаційні процеси в регіонах.
 23.  Інформаційно-етнокультурна  діяльність,  забезпечення  і  захист 

інформаційних потреб української діаспори.
 24.  Державна політика у сфері ЗМІ.
 25.  Упровадження новітніх інформаційних технологій і розвиток те-

лерадіоінформаційної інфраструктури.
 26.  Видавнича та музейна справи у ДІП.
 27.  Архівна та бібліотечна справа України.
 28.  ДІП щодо рекламно-виставкової діяльності.
 29.  Інформаційна діяльність громадських організацій України.
 30.  Інформаційна безпека України.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

  1.  Розкрийте сутність, критерії та показники ДІП.
  2.  Висвітліть цілі ДІП.
  3.  Розкрийте класичні теорії ДІП.
  4.  Дайте оцінку теоретичним особливостям вироблення та реаліза-

ції ДІП.
  5.  Проаналізуйте сучасні механізми й методи залучення кадрових, 

фінансових та інституційних ресурсів при виробленні та реаліза-
ції ДІП.

  6.  Дайте оцінку значущості інформаційних пріоритетів в українсь-
кому державотворенні.

  7.  Схарактеризуйте  теоретичні  принципи  управління  та  регулю-
вання ДІП та основні напрями їх удосконалення.

  8.  Висвітліть особливості теорій та концепцій ДІП.
  9.  Схарактеризуйте організаційно-правові засади ДІП України.
 10.  Поясніть  необхідність  сталого  розвитку  інформаційної  сфери 

дер жави.
 11.  Розкрийте сутність сучасних механізмів управління та регулю-

вання НІП.
 12.  Схарактеризуйте принципи та науково-методичні засади аналізу 

ДІП.
 13.  Розкрийте сутність механізмів моніторингу та діагностики НІП.
 14.  Визначте  та  проаналізуйте  перспективні  напрями  захисту  прав 

титульної нації в НІП України. 
 15.  Поясніть  засадничі  принципи,  види  та  методи  прогнозування 

ДІП. 
 16.  Дайте характеристику внутрішнього стану НІП України.
 17.  Визначте та оцініть фактори зовнішнього середовища НІП Ук-

раїни.
 18.  Розкрийте схему розвитку кадрового наповнення ДІП України. 
 19.  Визначте  ознаки  концептуального  забезпечення  вироблення  та 

реалізації ДІП.
 20.  Визначте особливості зарубіжного досвіду вироблення та реалі-

зації ДІП. 
 21.  Схарактеризуйте стан нормативно-правової бази ДІП та шляхи 

її вдосконалення.
 22.  Дайте оцінку пріоритетним напрямам використання бюджетних 

ресурсів при виробленні та реалізації ДІП України. 
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 23.  Окресліть фази і цикли розвитку НІП України. 
 24.  Схарактеризуйте  шляхи  залучення  додаткових  позабюджетних 

коштів у ДІП.
 25.  Проаналізуйте  проблеми  конструювання  та  структуризації  на-

ціонального інформаційного простору України.
 26.  Розкрийте основні напрями управління НІП.
 27.  Дайте оцінку значущості православ’я у єдності НІП України. 
 28.  Розкрийте структуру управління ДІП України.
 29.  Проаналізуйте управління та регулювання НІП України.
 30.  Підготуйте  пропозиції  щодо  стратегічного  аналізу  ДІП,  її  фі-

нансування, кошторису і бюджету.
 31.  Дайте оцінку значенню ОМС у виробленні та реалізації ДІП. 
 32.  Розкрийте сутність цільового орієнтування стратегії ДІП та виз-

начення інформаційних пріоритетів.
 33.  Ознайомтеся із зарубіжною теорією та практикою вироблення та 

реалізації ДІП. 
 34.  Схарактеризуйте  порядок  підготовки  внутрішньої  нормативної 

документації щодо вироблення та реалізації ДІП.
 35.  Визначте місце православ’я як системоутворювальної складової 

в НІП України.
 36.  Назвіть  складові  організаційної  структури  управління  та  регу-

лювання ДІП.
 37.  Визначте  принципи  та  науково-методичні  засади  системного 

аналізу ДІП.
 38.  Назвіть  необхідні  передумови  ефективного  використання  ре-

сурсів при виробленні та реалізації ДІП.
 39.  Дайте  оцінку  інформаційному  забезпеченню  діяльності  ОМС, 

засадам та механізмам його узгодження з ДІП.
 40.  Схарактеризуйте регіональні особливості національного інфор-

маційного простору України та ДІП.
 41.  Розкрийте особливості єдності НІП та інформаційних процесів у 

регіонах.
 42.  Дайте оцінку державним програмам забезпечення та захисту ін-

формаційних потреб закордонного українства. 
 43.  Дайте  оцінку  державній  підтримці  українського  книговидання 

та книгорозповсюдження.
 44.  Окресліть територіальні особливості реалізації державної полі-

тики щодо розвитку і функціонування української мови.
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 45.  Висвітліть особливості міжнародного моніторингу  інформацій-
них процесів. 

 46.  Назвіть основні критерії ефективності та практичної значущості 
управління та регулювання телерадіопростору України. 

 47.  Розкрийте  механізми  аудиту  та  оцінки  ефективності  ДІП,  їх 
складові. 

 48.  Визначте місце і роль держави у системі національної інформа-
ційної безпеки.

 49.  Вкажіть основні теоретичні принципи управління розвитком ін-
формаційних послуг у суспільстві. 

 50.  Проаналізуйте зарубіжний досвід формування національних ін-
формаційних ресурсів. 

 51.  Висвітліть  концепцію  державної  політики  у  сфері  ЗМІ  в  Ук-
раїні.

 52.  Визначте механізми впровадження новітніх інформаційних тех-
нологій. 

 53.  Схарактеризуйте науково-технічне забезпечення ДІП.
 54.  З’ясуйте  особливості  структури  мовлення  державних  та  недер-

жавних (приватних) телерадіоорганізацій на загальнонаціональ-
них каналах України.

 55.  Проаналізуйте засади та механізми й методи державної політики 
у сфері комп’ютерних технологій і систем телекомунікацій.

 56.  Розкрийте основні шляхи розвитку матеріально-технічної безпе-
ки особи, суспільства, нації та держави.

 57.  Висвітліть  основні  загрози  інформаційній  безпеці  України  та 
засади державної політики у сфері забезпечення інформаційної 
безпеки.

 58.  Визначте основні напрями та завдання ДІП у галузі кінематогра-
фії. 

 59.  Схарактеризуйте ДІП щодо рекламної та виставково-ярмаркової 
діяльності.

 60.  Визначте  особливості  регулювання  інформаційної  діяльності 
громадських організацій і політичних партій.
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