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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни  «Управління інформацією » 

 

Курс V 

Спеціальність: реклама і зв’язки з громадськістю 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів - 40 балів, а саме: 

1 питання - 20 балів,  

2 питання – 20 балів. 

 

1-е  питання (теоретичне): знання основних понять, тлумачень і термінів з 

проблем управління інформацією; розуміння основ функціонування 

інформаційного суспільства; принципів взаємодії із засобами масової 

інформації та засвоєння базових нормативних документів; знання основних 

технологій «прямого» управління інформацією; знання основних технологій 

«непрямого» управління інформацією; практика фактчекінгу (на прикладах 

економічного, політичного, гуманітарного життя суспільства). 

2-е питання (практичне): уміння здійснювати управління інформацією в 

сфері реклами та зв’язків з громадськістю, розробляти практичні плани, 

пропозиції, проекти з поліпшення управління інформаційним простором. 

 

Орієнтовний перелік питань 

 Теоретичні питання 

1. Охарактеризувати сучасне інформаційне суспільство, зазначити 

основні його риси та характеристики.  

2. Визначити та охарактеризувати кількісні та змістовні характеристики 

каналів масової комунікації у ХХ1 ст. ( в тому числі в Україні). 

3. Проаналізувати основні загрози в інформаційній сфері: всесвітній, 

український, особистісний аспекти.  

4. Описати інструментарій деструктивних сил та їх впливів. Навести 

форми і методи боротьби з ними.  

5. Охарактеризувати інформаційний тероризм та методи боротьби з ним, 

заходи з кібербезпеки у сучасному світі. 



6. Описати використання у сучасних умовах нових моделей, способів 

управління інформаційним простором.  

7. Охарактеризувати підготовку фахівців з управління інформацією,  

зазначити основні кваліфікаційні та морально-етичні вимоги до них.  

8. Описати «прямі» та «опосередковані» методи управління інформацією 

в ЗМІ,  ПР та рекламі.  

9. Розкрити основні інформаційні стратегії,  їх застосування для 

управління інформацією. 

10. Охарактеризувати інформаційні  виклики Україні та запропонувати 

шляхи їх подолання.  

11. Охарактеризувати організацію реакції на подію як спосіб управління 

інформацією. 

12. Охарактеризувати формування власного інформаційного потоку.  

13. Визначити поняття маніпулювання інформацією. Показати його форми, 

методи, протидію, результати.  

14. Проаналізувати інформаційне партнерство як спосіб управління 

інформацією; взаємодію рекламного та ПР-спеціаліста (агенства) із 

ЗМІ. 

15. Охарактеризувати пріоритетну подачу інформації як спосіб управління 

інформаційним потоком. 

16. Виявити прийоми створення та посилення новин.  

17. Визначити поняття інформаційної війни. Охарактеризувати 

інформаційні війни/психологічні операції та пов’язані з цим питання 

національної безпеки.  

18. Проаналізувати пропагандистські дії в ХХ-ХХІ столітті. Визначити 

комунікативні складові інформаційної війни.  

19. Охарактеризувати інформаційну асиметрію як технологію. 

20. Дати характеристику понять «управління» та «маніпуляція» в 

інформаційній сфері, рекламній та ПР-діяльності.  

21. Проаналізувати міжнародну та українську практику економічних, 

провладних впливів, використання  адміністративного ресурсу. 

Зазначити способи боротьби з цими явищами. 

22. Охарактеризувати кризу як сигнал до зміни управління інформаційним 

простором  (країни, галузі, підприємства, політичної партії і т.д.). 

Виявити шляхи передбачення кризи. 

23. Визначити основні складові управління інформацією в економічній та 

політичній сфері. 

24. Проаналізувати комунікативні канали та важелі впливу терористів, 

основний інструментарій протидії.  

25.  Охарактеризувати заходи державних органів та громадянського 

суспільства у боротьбі із  кіберзагрозами (український та зарубіжний 

досвід). 

 

 

 



 Практичні завдання 

 

1. Створити перелік «прямих» прийомів, способів управління 

інформацією (на українських реаліях). 

2. Створити перелік «непрямих» прийомів, способів управління 

інформацією (на українських реаліях). 

3. Розробити пропозиції (короткий план) поліпшення управління 

інформаційним середовищем в Україні. 

4. Розробити пропозиції (короткий план) поліпшення управління 

інформаційним середовищем в місті Києві. 

5. Скласти перелік недоліків управління інформаційним середовищем в 

країнах пострадянського простору, Європи і США. 

6. Розробити план інформаційної компанії в політичній сфері ( 

конкретика – за вибором студента). 

7. Розробити реєстр причин вразливості масової свідомості. 

8. Створити реєстр прийомів протидії інформаційним маніпуляціям. 

9. Розробити пропозиції (короткий план) поліпшення управління 

інформаційним середовищем під час гібридних воєн.  

10. Запропонувати прийоми фактчекінгу (на прикладі українських та 

зарубіжних виборчих компаній). 

11. Розробити пропозиції (короткий план) управління інформаційним 

середовищем (на прикладі екологічної сфери). 

12. Розробити пропозиції (короткий план) поліпшення управління 

інформаційним середовищем (на прикладах культурної сфери та шоу-

бізнесу). 

13. Розробити пропозиції (короткий план) поліпшення управління 

інформаційним середовищем (на прикладах економічної сфери, малого та 

середнього бізнесу).  

14. Створити реєстр прийомів цензури. 

15. Створити реєстр прийомів протидії цензурі. 

16. Розробити план першочергових дій ПР-спеціаліста з управління 

інформацією під час соціально-економічної кризи.  

17. Розробити план першочергових дій ПР-спеціаліста з управління 

інформацією під час екологічної кризи.  

18. Розробити план першочергових дій ПР-спеціаліста з управління 

інформацією під час політичної кризи.  

19. Створити перелік актуальних фреймів. 

20. Розробити план інформаційної боротьби з дискредитацією особи із 

сфери шоу-бізнесу. 

21. Скласти перелік найбільш значущих інформаційних стратегій. 

22. Скласти (по нисхідній) перелік каналів можливого інформаційного 

впливу (об’єкт-жителі Києва). 

23. Скласти (по нисхідній) перелік каналів можливого інформаційного 

впливу (об’єкт-сільські жителі України). 



24. Скласти (по нисхідній) перелік каналів можливого інформаційного 

впливу (об’єкт - міські жителі України). 

25. Створити карту (реєстр) власників основних медіаресурсів України. 

 

 

 

 

Екзаменатор:                                                    Новохатько Леонід Михайлович 
                                                                                (підпис)      

 

 

Заступник завідувача кафедри:                               Бєлофастова Таїсія Юріївна 
                            (підпис)      


