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Анотація

Проєкт «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ІНФОРМОЛОГІЇ» є науковим
виданням у формі словника-довідника, в якому розкрито зміст основних
доктринальних та нормативно-правових понять, термінів та словосполук, а
також понять-англіцизмів та неологізмів, що використовуються в обігу
наукових досліджень інформаційних процесів, явищ та відносин у соціальних
та гуманітарних галузях знань.  

Надано інформацію про органи та підрозділи виконавчої влади, наукові
установи та видання, громадські об’єднання, а також інформаційні системи,
що є суб’єктами інформатизації з відповідними коментарями провідних
фахівців за напрямами досліджень.  

Викладено відомості про вітчизняних вчених, які займаються проблематикою
наукового, організаційного та правового забезпечення процесу
інформатизації держави, дослідженнями інформаційної сфери в цілому.
Пропонується систематизований за галузями знань та спеціальностями
перелік наукових розробок на рівні дисертаційних досліджень.  

Розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників, студентів,
слухачів, аспірантів та викладачів як гуманітарних, так й технічних навчальних
закладів, державних службовців і законотворців, а також усіх, хто цікавиться
дослідженнями впливу інформаційних процесів на суспільне життя. Видання
може використовуватися у навчальному процесі.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 
СКОРОЧЕНЬ

АБД – автоматизована база даних
АІС – автоматизовані інформаційні системи
АРК – Автономна Республіка Крим 
БД – база даних
ВВРУ – Відомості Верховної Ради України
ВРУ – Верховна Рада України
ВСУ – Верховний Суд України 
ДПСУ – Державна податкова служба України
ЗВО – заклади вищої освіти
ЗІ – захист інформації
ЗМІ – засоби масової інформації
ЗМК – засоби масової комунікації
ЗУ – Закон України
ІБ – інформаційна безпека
ІД – інформаційна діяльність
ІЗ – інформаційне законодавство
ІП – інформаційне право
ІР – інформаційний ресурс
ІС – інформаційна система
ІКТ – інформаційно-комунікаційна технологія
ІТ – інформаційна технологія
ІТС – інформаційно-телекомунікаційна система
ЄС – Європейський Союз
ЄСПЛ – Європейський Суд з прав людини
КБ – кібернетична безпека
КУ – Конституція України
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ККУ – Кримінальний кодекс України
КМУ – Кабінет Міністрів України
КСУ – Конституційний Суд України
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
МОН – Міністерство освіти і науки України
НСБВІ – Національна система біометричної верифікації та 

ідентифікації
НБУ – Національний банк України
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ПІ – правова інформатика
РЄ – Рада Європи
СБУ – Служба Безпеки України
ТЗІ – технічний захист інформації
ЦКУ – Цивільний кодекс України
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ВСТУП

Метою проєкту «ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ 
ІНФОРМОЛОГІЇ» є створення своєрідного авторитетного науко-
вого видання, що містить довідково-енциклопедичні відомості за 
напрямом комплексного, міждисциплінарного дослідження фено-
мену інформації, інформаційних процесів та явищ у суспільному 
житті, а також відповідних соціальних зв'язків і відносин у межах 
окремих соціогуманітарних галузей знань та відповідних науко-
вих спеціальностей.

За час, що пройшов з моменту виходу у світ першого тому 
енциклопедії накопичився й актуалізувався певний масив інфор-
мації (оприлюднені результати наукових досліджень у вигляді 
статей, монографій тощо; захищена низка дисертацій доктор-
ського й кандидатського рівнів), який і знайшов відображення  
у другому томі.

На відміну від першого тому, рубрика «Глосарій» значно попов-
нена поняттями-неологізмами та оксюморонами, поява яких 
обумовлена розвитком інформаційних технологій та значним їх 
впливом на соціальне буття мережи Інтернет.

Друга рубрика «Суб’єкти організаційного та наукового забез-
печення інформатизації», крім відомостей про органи державної 
виконавчої влади (міністерства, відомства та підрозділи) та міс-
цевого самоврядування, засоби масової інформації, громадські 
установи, наукові установи та видання, доповнено описом інфор-
маційних систем різного рівня (відомчими та міжвідомчими), їх 
правового статусу, структури.

У рубриці «Національний науковий потенціал», на відміну від 
першого тому, де були представлені здебільшого вчені-юристи, 
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зроблено акцент на міждисциплінарність провідних вчених  
соціальних та гуманітарних галузей знань.

Рубрику «Наукові пошуки» значно поповнено дослідженями  
в галузі педагогіки та соціальних комунікацій, а також дисер-
таціями докторів філософії. Наведені відомості мають стати  
в нагоді у процесі вибору теми дослідження, а також накопичення 
емпіричного матеріалу для дисертації.

Цікавим для розвитку соціогуманітарної інформології, як 
«інтегрованого, міждисциплінарного напряму наукових дослі-
джень, що має поєднати групу галузей знань та спеціальностей, 
предметом дослідження яких є соціально значущі інформаційні 
ресурси, процеси та явища, відповідні зв'язки та відносини в суспіль-
стві»* є запропоновані ініціативи міждисциплінарних дослі-
джень у формі законодавчого впровадження відповідних освітніх  
(наукових) програм вищої освіти.

У контексті науково-педагогічних новацій заслуговує на увагу 
положення закону** (2019) про розробку та поширення міждисци-
плінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти спрямованих 
на створення умов для формування унікальних наборів компе-
тентностей випускників.

На виконання такої ініціативи МОН України розроблено та 
затверджено Вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) 
програм вищої освіти (2021), які активно впроваджують про-
гресивні країни Європейського простору вищої освіти. Розвиток 
таких програм в Україні відкриє нові професійні та академічні 
можливості майбутнім фахівцям та сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності національної системи вищої освіти  
в цілому.

* Бєляков К. І., Золотар О. О. Суспільно-гуманітарні наукові дослідження  
в Україні: інформаційний вимір. Modern researches: progress of the legislation of Ukraine 
and experience of the European Union : сollective monograph. Part 1. Riga : Izdevniecība 
«Baltija Publishing», 2020. С. 363–397.

** Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освіт-
ньої діяльності у сфері вищої освіти : Закон України від 18 грудня 2019 № 392-IX.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392–20#Text (дата звернення – 1.09.2021).
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Відповідно наказу МОН*, освітня (наукова) програма вважа-
ється міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів  
у кредитах європейської кредитної трансферно-накопичу-
вальної системи, що може бути співвіднесений з відповідними  
спеціальностями (галузями)**, які визначають її предметну 
область, є приблизно однаковий.

Вимоги встановлено з урахуванням особливостей міждис-
циплінарних (розширених) освітніх програм початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти та міждисциплінарних освіт-
ньо-наукових програм другого (магістерського) та третього 
(освітньо-наукового) рівнів.

На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можуть 
розроблятися міждисциплінарні – розширені – освітні програми. 
Цілі запровадження таких програм:

– формування результатів навчання, спільних для групи  
спеціальностей, що належать до однієї або двох галузей знань;

– сприяння здійсненню здобувачем освіти усвідомленого 
подальшого вибору спеціальності для продовження навчання.

На другому (магістерському) та третьому (освітньо- 
науковому) рівнях вищої освіти можуть розроблятися міждис-
циплінарні освітньо-наукові програми за двома або трьома  
спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей 
знань. Мета – підготовка фахівців, які спроможні розв’язувати 
комп лексні проблеми в умовах невизначеності та забезпечувати 
подальший розвиток наукового знання.

Зазначені вимоги підлягають урахуванню закладами освіти 
(науковими установами), які готують і реалізують освітні про-
грами, Національним агентством із забезпечення якості вищої 

* Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм :  
наказ МОН від 1 лютого 2021 № 128. Офіційний вісник України від 16 квітня 2021 року 
за № 29. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454–21#Text (дата звернення – 
1.09.2021) (див. Додаток 2).

** Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету міністрів  
України від 7 липня 2021 р. № 762. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762–2021-
%D0%BF#n10 (дата звернення – 1.09.2021) (див. Додаток 1).
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освіти і незалежними установами оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти, які акредитують міждисциплінарні освітні 
(наукові) програми.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення 
стандартів вищої освіти* структура такого стандарту містить 
розділ VІIІ «Вимоги до створення освітніх програм підготовки за 
галуззю знань, двома галузями знань або групою спеціальностей 
(у стандартах рівня молодшого бакалавра), міждисциплінарних 
освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та доктора 
філософії)».

Стандарти вищої освіти для початкового (для освітніх про-
грам підготовки за галуззю знань або групою спеціальностей), 
другого і третього рівнів вищої освіти (для міждисциплінарних  
освітньо-наукових програм) можуть додатково визначати міні-
мальні вимоги до компетентностей і результатів навчання, вико-
нання яких є необхідним для зазначення відповідних спеціаль-
ностей / галузі знань в освітній кваліфікації для таких програм.

Редакційна колегія

* Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо роз-
роблення стандартів вищої освіти : наказ МОН України від 01.06.2017 № 600 
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 584)  
URL: http://edu-mns.org.ua/img/news/8982/Metodichni_rekomendaciji_2020_z_Nakazom.
pdf (дата звернення – 1.09.2021).
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