
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: Державна інформаційна політика  

2. Код:  

3. Тип: нормативна 

4. Рівень: третій рівень підготовки (Phd) 

5. Семестр, в якому викладається: 2-й  

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10 

7. Лектор (викладач): д-р наук держ. упр., доц. Дєгтяр О.А. 

8. Результати навчання:  

– здатність розуміти основні теорії та принципи, що лежать в основі функціонування 

політичних інститутів та процесів прийняття політичних рішень; 

– здатність розуміти  і працювати в межах інституціонального, структурного та 

політичного контекстів у процесі вироблення публічної політики; 

– здатність комунікувати та взаємодіяти результативно з окремими громадянами та  

різними суспільними групами; 

– здатність ідентифікувати проблеми та здійснювати аналіз публічної політики; 

– визначати пріоритети побудови та функціонування складових електронного управління 

в Україні; 

– здатність розуміти, інтерпретувати та використовувати на практиці основні теорії та 

принципи, що лежать в основі політики регіонального розвитку; 

– здатність застосовувати на практиці механізми реалізації права на місцеве 

самоврядування; 

– здатність забезпечувати створення умов щодо формування і розвитку самодостатніх та 

спроможних територіальних громад;  

– здатність застосовувати критерії ефективного функціонування системи представницької 

влади. 

 9. Дисципліни, на які спирається: курси циклу загальної підготовки 
10. Зміст: дисципліна Державна інформаційна політика призначена для аспірантів 

спеціальності 074 «Публічне управління і адміністрування» освітньо-наукової програми 

доктора філософії. Дисципліна є нормативною для аспірантів зазначеної спеціальності і 

передбачає набуття професійних компетентностей здатності здійснювати науковий пошук 

інформаційних джерел, проводити їх аналіз та визначати перспективні напрями 

досліджень, сприяння формуванню та розвитку здібностей до аналітичної  діяльності, 

орієнтації у сучасних інформаційних процесах суспільного життя в Україні та світі, 

розуміння відповідальності держави за побудову та неперервний розвиток інформаційного 

суспільства в умовах окремо взятої країни у відповідності з її особливостями, потребами 

та можливостями. 

11. Форми та методи навчання: Викладання курсу передбачає застосування 

різноманітних форм і методів навчальної роботи, зокрема, проведення аудиторних та 

практичних занять, виконання індивідуальної контрольної роботи, тощо. Вони спрямовані 

на активізацію самостійної роботи, виховання творчого підходу до вирішення 

професійних завдань. Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни екзамен (100 бальна 

система). 

12. Мова навчання: українська  

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: State information policy 

2. Code: 
3. Type: regulatory 

4. Level: the third level of training (Phd) 

5. Semester when the discipline is delivered: 2 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

7. Name of lecturer(s): doctor of economic Sciences, Professor Degtyar O.A.  

8. Learning outcomes:  
– ability to understand basic theories and principles underlying the functioning of political 

institutions and processes of political decision-making; 

– ability to understand and work within the institutional, structural and political contexts in the 

process of formulating public policies; 

– ability to communicate and interact effectively with individual citizens and various social 

groups; 

– ability to identify problems and analyze public policy; 

– define priorities for the construction and operation of the components of e-governance in 

Ukraine; 

– the ability to understand, interpret and use in practice the basic theory and principles 

underlying the regional development policy; 

– the ability to put into practice mechanisms for the implementation of the right to local self-

government; 

– the ability to ensure the creation of conditions for formation and development of self-sufficient 

and wealthy territorial communities;  

– the ability to apply criteria for the effective functioning of the system of representative 

government. 

9. Disciplines are based on: cycle of courses of General training 

10. Contents: the discipline of the State information policy is designed for graduate 

students majoring 074 "Public management and administration" education and research Ph. d 

program. Discipline is normative for post-graduate students of this specialty and provides for the 

acquisition of professional competences ability to conduct scientific research information 

sources, to analyze them and to identify promising research directions, assistance to formation 

and development of abilities for analytical work, orientation in the modern information processes 

of public life in Ukraine and the world, understanding the responsibility of the state for the 

construction and continuous development of the information society in the conditions of 

separately taken country, in accordance with its characteristics, needs and opportunities. 

11. Teaching forms and methods: Teaching the course involves the use of various 

forms and methods of educational work, in particular, conducting classroom and practical 

sessions, performing individual tests, and the like. They are directed on activization of 

independent work, education of a creative approach to solving professional tasks. Final 

evaluation of students ' knowledge of the discipline exam (100 point system)/ 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: Государственная информационная политика  

2. Код: 
3. Тип: нормативная 

4. Уровень: третий уровень подготовки (Phd) 

5. Семестр, в котором преподаётся: 2-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

7. Лектор (преподаватель):  д-р наук гос. упр., доц. Дегтярь О.А. 

8. Результаты обучения:  

– способность понимать основные теории и принципы, лежащие в основе 

функционирования политических институтов и процессов принятия политических 

решений; 

– способность понимать и работать в рамках институционального, структурного и 

политического контекстов в процессе выработки публичной политики; 

– способность коммуницировать и взаимодействовать результативно с отдельными 

гражданами и различными общественными группами; 

– способность идентифицировать проблемы и осуществлять анализ публичной политики; 

– определять приоритеты построения и функционирования составляющих электронного 

управления в Украине; 

– способность понимать, интерпретировать и использовать на практике основные теории 

и принципы, лежащие в основе политики регионального развития; 

– способность применять на практике механизмы реализации права на местное 

самоуправление; 

– способность обеспечивать создание условий для формирования и развития 

самодостаточных и состоятельных территориальных общин;  

– способность применять критерии эффективного функционирования системы 

представительной власти. 

9. Дисциплины, на которые опираются: курсы цикла общей подготовки 

10. Содержание: дисциплина Государственная информационная политика 

предназначена для аспирантов специальности 074 «Публичное управление и 

администрирование» образовательно-научной программе доктора философии. 

Дисциплина является нормативной для аспирантов указанной специальности и 

предусматривает приобретение профессиональных компетентностей способность 

осуществлять научный поиск информационных источников, проводить их анализ и 

определять перспективные направления исследований, содействие формированию и 

развитию способностей к аналитической деятельности, ориентации в современных 

информационных процессах общественной жизни в Украине и мире, понимание 

ответственности государства за построение и непрерывное развитие информационного 

общества в условиях отдельно взятой страны в соответствии с ее особенностями, 

потребностями и возможностями. 

11. Формы и методы обучения: преподавание курса предполагает применение 

разнообразных форм и методов учебной работы, в частности, проведение аудиторных и 

практических занятий, выполнения индивидуальной контрольной работы, и т.п. Они 

направлены на активизацию самостоятельной работы, воспитание творческого подхода к 

решению профессиональных задач. Окончательная оценка знаний студентов по 

дисциплине – экзамен (100 бальная система)/ 

12. Язык обучения: украинский 

 


