




 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська - 

Загальний обсяг кредитів/годин 2/60 - 

Курс  3 - 

Семестр  6 - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом 

2 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі:  60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль                  - 

Самостійна робота 28 - 

Форма семестрового контролю  залік 

 

                               

- 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета - розширення теоретичної та прикладної бази фахівця із зв’язків з 

громадськістю, ознайомлення із тенденціями розвитку інформаційного простору 

України та функціонуванням основних його складових, узагальнення та 

систематизація нової системи поглядів, теоретичних та методологічних підходів 

стосовно чинників формування державної політики України у сфері засобів 

масової інформації та комунікації (ЗМІК) як складової державної інформаційної 

політики. 

Завдання дисципліни передбачають такі процеси: 

• розвивати інтегральну компетентність: Здатність виконувати складні 
спеціалізовані завдання в галузі журналістики, що передбачає 
застосування положень і методів соці-аль¬но-¬комунікаційних та інших 
наук і характеризується невизначеністю умов щодо забезпечення 
ефективності комунікаційної діяльност; 
 

• розвивати загальні компетентності: 

– ЗК-3 Громадянська. Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина 

України. Здатність розуміти цінності життя та створювати умови для їх 

збереження. Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати 



 

 

 

демократичні технології прийняття рішень. Повага до Батьківщини, народу, 

держави, її символіки, традицій, мови. Уміння діяти з соціальною 

відповідальністю та громадською свідомістю; 

– ЗК-7 Міжособистісна взаємодія. Готовність та здатність виконувати 

проєкти у складі групи, брати на себе відповідальність за виконання спільних 

робіт. 
 

• розвивати фахові компетентності спеціальності:  

– ФК-2 Інформаційна. Здатність створювати інформаційний продукт та 

ефективно його просувати. Здатність застосовувати традиційні та сучасні 

інформаційні технології у професійній діяльності.  

– ФК-4 Управлінська. Здатність організовувати й контролювати командну 

професійну діяльність. Розуміння основного алгоритму менеджерської 

діяльності (планування, організація, мотивація, контроль), володіння 

технологіями самоменеджменту.  

– ФК-5 Аналітико-прогностична. Здатність проводити дослідження для 

ефективного просування медійного продукту. Здатність виконувати 

аналітико-прогностичну діяльність на основі дослідження сучасного 

ринку. Уміння проводити якісні та кількісні дослідження в сфері реклами 

та зв’язків з громадськістю.  

– ФК-6 Проєктна. Здатність організовувати й проводити  професійну 

діяльність у сфері соціальних комунікацій. Обізнаність в особливостях 

проєктної діяльності, готовність до її реалізації.  

–       ФК-7 Технологічна. Здатність формувати інформаційний контент. 

Володіння професійними технологіями.  

3. Результати навчання за дисципліною 

Навчання за дисципліною спрямоване на отримання таких програмних 

результатів за ОПП 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю», 

освітнього рівня першого «бакалаврського»: 

ПРН-З Здатність виявляти активну громадянську та життєву позицію, нести 

соціальну відповідальність на особистісному й професійному  рівнях., 

усвідомлювати цінності життя. 

ПРН-7 Демонструвати спроможність ефективно працювати в команді. 

Координувати виконання завдання із завданнями колег. 

ПРН-9 Використовувати сучасні інформаційні технології у професійній 

діяльності, спиратися на знання процесів розвитку та функціонування 

українських та зарубіжних медіа систем, специфіки створення і функціонування 

ЗМІ та забезпечення ефективної взаємодії з ними. 



 

 

 

ПРН-11 Планувати, впроваджувати та супроводжувати рекламні та PR-

кампанії, розроблені для державних організацій, неурядових (некомерційних) 

об’єднань, оцінювати їх ефективність. 

ПРН-12 Здійснювати аналітико-прогностичну діяльність. Проводити 

прикладні дослідження в сфері реклами та зв’язків з громадськістю.  

ПРН-13 Створювати рекламні та PR-проєкти на основі творчих методик з 

розробки нових ідей. Володіти технологіями брендингу, неймінгу. 

Застосовувати іміджеві технології у рекламній та PR-діяльності, здійснювати 

консалтинг з питань іміджмейкінгу.  

ПРН-14 Використовувати ІТ-технологій та SММ-менеджмент у  професійній 

діяльності. Моделювати рекламні та PR-повідомлення відповідно до концепцій 

комунікаційних кампаній. 

 

В результаті студент повинен: 

– знати специфіку та особливості розвитку сучасної інформаційної політики 

(світовий, регіональний, національний рівні); 

– знати основні напрями й завдання  державної інформаційної політики,  її 

сучасний стан, провідні тенденції розвитку інформаційної сфери 

державного рівня; 

– обізнаність з нормативної бази державної національної інформаційної 

політики; 

– знати особливості використання медіаресурсу в державній інформаційній 

політиці; 

– володіти базовим інструментарієм та принципами інформаційного 

управління сучасними політичними процесами.    

– оцінювати отримані знання з теорії  та практики інформаційної політики і  

застосовувати їх у професійній діяльності; 

– створювати інформаційний продукт та ефективно його просувати з 

урахуванням нормативних та правових документів-регуляторів сфери 

інформаційної політики держави. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни  
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Модуль І.  
Правове регулювання інформаційної сфери в Україні 

1 Основи законодавства України в 
інформаційній сфері.  

9 4 2    2  5  

2 Центральні органи державної влади 
України в галузі інформації.  

9 4 2    2  5  

3 Проблеми та перспективи правового 
регулювання інформаційної сфери в 
Україні. 

8 6 2 2   2  2       

 Модульна контрольна робота  2                                                          2                                                                  

Разом 28 14 6 2    6  12 2 

 Модуль ІІ. 
Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення 

4 Державна інформаційна політика в 
контексті інтеграції України в європейський 
та світовий інформаційний простір. 

11 6 2 2   2  5  

5 Сучасний стан інформаційного простору 
України: засоби масової інформації. 

9 4 2     2  5  

6 Телебачення в системі соціальних 
комунікацій українського суспільства. Імідж 
України: варіанти можливих інформаційних 
стратегій 

10 4 2      2  6  

 Модульна контрольна робота   2                                                               2               

Разом 32 14     6 2   6     16 2 

Разом за навчальним планом     60 28 12  4   12  28 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни                                 
 

Модуль 1. 

 Правове регулювання інформаційної сфери в Україні 
 

Тема 1. Основи законодавства України в інформаційній сфері.  

Сутність державної інформаційної політики (ДІП) як навчальної 

дисципліни. Предмет ДІП. Функції ДІП. Основи теорії ДІП. Наукові основи 

розробки концепції ДІП. Понятійно-категоріальний апарат ДІП. Сутність, об’єкт 

та функції ДІП України. Конституційно-правові засади ДІП України. 

Нормативно-правові механізми ДІП. Розвиток нормативно-правового 

забезпечення ДІП та його системність. Вплив міжнародного інформаційного 

права на український правовий простір. Міжнародні та міждержавні договори 

України в інформаційній сфері.  

Конституційне право громадян на інформацію та його забезпеченість в 

Україні й провідних державах світу. Діяльність міжнародних організацій на 

захист права людини на інформацію та свободи слова (свободи висловлювання). 

Рейтинги України. Контроверсійні питання свободи діяльності в світовій 

Мережі. 

 

Тема 2. Центральні органи державної влади України в галузі 

інформації.   

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, Кабінет Міністрів України, РНБО та ВР України (комітети) 

в управлінні та регулюванні інформаційної сфери. Центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, ОМС у виробленні та реалізації ДІП. Міжінституційна 

взаємодія та координація діяльності в інформаційній сфері. 

 

Тема 3. Проблеми та перспективи  правового регулювання 

інформаційної сфери в Україні.  

Симетричний й асиметричний характер прав людини на інформацію та на 

збереження таємниці особистих (персональних). даних. Міжнародно-правові 

акти, скеровані проти замовчування публічно важливої інформації та 

невиправданої конфіденційності та на збереження таємниці персональних 

даних. Політична боротьба довкола свободи слова й Закон України “Про доступ 

до публічної інформації”. Негативні наслідки відсутності необхідної інформації 

в момент прийняття відповідального рішення й блокування інформації. 

Аналіз законопроєктів у сфері інформаційної політики України, які 

перебували або перебувають на розгляді Верховної Ради України (за сайтами та 



 

 

 

порталами Верховної Ради України й основних нормопроєктних установ й 

організацій України у сфері інформаційної. 

Інформаційний Кодекс України. Нові суб’єкти інформаційного простору 

України (2014 р.): Український кризовий медіа-центр, Об’єднаний 

інформаційно-аналітичний центр «Єдина Країна», Інформаційно-аналітичний 

центр Ради національної безпеки і оборони України 

 

Модуль 2. 

Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення       

 

Тема 4. Державна інформаційна політика в контексті інтеграції 

України в європейський та світовий інформаційний простір.  

Інформаційне суспільство та інформаційна політика у програмах і 

практиці діяльності європейських регіональних організацій.  

Взаємозв’язок та взаємовплив основних концепцій побудови 

інформаційного суспільства та інформаційної політики в рамках РЄ, ЄС та 

інших європейських організацій.  

Специфіка колективної регіональної інформаційної безпеки в рамках РЄ 

та ЄС. Діяльність ENISA. Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність та 

проблеми її імплементації у національне законодавство України. 

Інформаційна політика в рамках доктрин євроінтеграції та євроатлантизму 

(НАТО, ОБСЄ):  вибір України.   

Інформаційне суспільство та інформаційна політика як сфера  

стратегічного партнерства Україна – ЄС. 

Інформаційна безпека та співробітництво України з ЄС у медійному 

просторі. 

Безпека Інтернету як сфера співробітництва державних й недержавних 

організацій України та ЄС. 

Ініціативи ЄС щодо співробітництва з Україною в інформаційній сфері та 

питання подолання кіберзлочинності й попередження кібервійн. 

 

Тема 5. Сучасний стан інформаційного простору України: засоби 

масової інформації.  

Технічні характеристики та технічний захист інформаційного простору 

України. Протиріччя між медіа-ринком, який має тенденцію до монополізації, та 

демократичними процесами. Домінування медіахолдингів. Влада 

медіа(медіакратія) як загроза реальному народовладдю.  

Інформаційний простір як ключовий механізм формування політичного 

простору та забезпечення взаємодії влади й суспільства. Перетворення політики 

на медіапроцес. Віртуалізація політичного простору, поява гіперреальності, 

синтез інформаційних та розважальних повідомлень у інфопотоці. 



 

 

 

Знаково-символьна інфраструктура країни як сфера інформаційного 

протиборства. Міжнародний імідж й державний брендінг України як фактори її 

національної безпеки. Мова та мовна політика як сфера інформаційного 

протиборства.  

 

Тема 6. Телебачення в системі соціальних комунікацій українського 

суспільства. 

Громадське телебачення. Система іномовлення. Кабельне та супутникове 

телебачення. Контроль за виконанням державного замовлення на 

телерадіоінформаційну продукцію. Міжнародні стандарти і рекомендації 

Міжнародної спілки телерадіозв’язку, Система інтерактивного телебачення. 

Телетекст. Мультимедійні технології. Ліцензування телерадіомовлення та 

програмного забезпечення. Іномовлення країни та її зовнішньополітичні 

інформаційні впливи. Відродження національної пам’яті та “переписування 

історії” у контексті інформаційно-психологічних війн (приклад взаємодії у 

трикутнику «Україна-РФ»).Інформаційна війна та чинники вразливості, що 

виникають за умов зростаючого узалежнення від інформації й застосування 

інформації та інформаційних систем у різноманітних конфліктах. Інформаційна 

зброя як загроза та виклик національній й міжнародній безпеці. Питання 

інформаційно-психологічної безпеки та їх відображення в Доктрині 

інформаційної безпеки України й Стратегії національної безпеки України. 

Інформаційно-психологічні війни та інформаційно-психологічна безпека у 

сучасних системах стратегічних комунікацій та публічної дипломатії.  



 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
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с.

 к
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ть
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ю

 

 

Модуль 1 

 

 

Модуль 2 
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К
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 

Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 

Робота на семінарському занятті  10 3 30 3 30 

Робота на практичному занятті 10 1 10 1 10 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 3 15 3 15 

Виконання модульної роботи  25 1 25 1 25 

Разом   87  87 

Максимальна кількість балів 174 

Розрахунок коефіцієнта          174:100 = 1,74 

                                                   Студент набрав 155 балів. 

                                                   Оцінка: 155:1,74 = 89 балів  

 

6.2. Завдання для самостійної роботи. 

1. Викладач обирає завдання із запропонованого переліку за порядковим номером. 

2. Розкрийте сутність, критерії та показники державної інформаційної політики 

(ДІП) за нормативними показниками. 

3. Дайте оцінку теоретичним особливостям вироблення та реалізації ДІП. 

4. Дайте оцінку значущості інформаційних пріоритетів в українському 

державотворенні. 

5. Схарактеризуйте організаційно-правові засади ДІП України.  

6. Поясніть необхідність сталого розвитку інформаційної сфери держави.   

7. Розкрийте сутність сучасних механізмів управління та регулювання ДІП.    

8. Дайте характеристику внутрішнього стану національної інформаційної 

політики України. 

9. Визначте та оцініть фактори зовнішнього середовища національної 

інформаційної політики  України.  

10. Визначте особливості зарубіжного досвіду вироблення та реалізації ДІП. 

Схарактеризуйте стан нормативно-правової бази ДІП та шляхи її вдосконалення. 

11. Складіть таблицю здійснення сучасної державної інформаційної політики за 



 

 

 

напрямами: забезпечення свободи слова; сприяння вільному доступу до 

суспільно значущої інформації; збереження суспільної моралі, захист честі й 

гідності особистості; сприяння конкуренції у сфері засобів масової 

інформації; залучення інвестицій у розвиток ІКТ та їх пільгове 

оподаткування; сприяння відкритості та прозорості органів державної влади 

й місцевого самоврядування; захист самобутності української культури й 

мови; переведення культурної спадщини держави в цифровий формат; 

захист інтересів найбільш уразливих категорій громадян в інформаційній 

сфері; боротьба з неналежним використанням сучасних інформаційних 

технологій; гарантування інформаційної безпеки; захист персональних 

даних; охорона недоторканності приватного життя. В таблиці вказати успіхи 

та  проблеми,  шляхи вдосконалення ДІП  

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

− відсутність плагіату; 

− відповідність змісту; 

− повнота і ґрунтовність викладу; 

− доказовість і логічність викладу; 

− термінологічна коректність; 

− здатність до обґрунтування висновків; 

− володіння нормами літературної мови і культури письмової відповіді; 

− дотримання вимог до створення презентацій. 
 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль може проводитись дистанційно або під час аудиторних 

занять. Форма модульного контролю – письмове виконання поставлених завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального  матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних і 

семінарських заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від 

таких критеріїв оцінювання: 

 вчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного 

змістового модуля. Форма модульного контролю передбачає систематизацію 

лекційного матеріалу та вирішення творчих  комунікативних завдань. 



 

 

 

Кількість модульних контрольних робіт з навчальної дисципліни – 2, 

виконання роботи є обов’язковим. Правильне виконання завдань оцінюється 

максимально у 25 балів.                                                                                       

Модульна контрольна робота 1 

1. Скласти таблицю понятійно-категоріального апарату ДІП.  

2. Проаналізувати сутність, об’єкт та функції ДІП України. 

3. Дослідити розвиток нормативно-правового забезпечення ДІП та його 

системність.  

Модульна контрольна робота 2 

1. Проаналізувати загрози та виклики інформаційно-психологічній безпеці та їх 

відображення в Доктрині інформаційної безпеки України й Стратегії 

національної безпеки України.  

2. Дослідити, яким чином відбувається співробітництво України з ЄС у 

медійному просторі. 

3. Показати як реалізується співробітництво державних й недержавних організацій 

України та ЄС в сфері безпеки Інтернет. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 

містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 

контрольної роботи. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульну 

контрольну роботу. Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі 

комплексного заліку за результатами поточної роботи студента. 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Неадовільно 0-59 
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8. Навчально-методична карта дисципліни «Реклама та PR у державній сфері: Державна інформаційна 

політика» 

Разом:  60 годин., лекції — 12 год., практичні заняття —4 год., семінарські заняття – 12 год., самостійна робота – 28 

год., МК — 4 год., семестровий контроль — залік 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля 
Правове регулювання інформаційної 

сфери в Україні 
Державна інформаційна політика України та шляхи її 

вдосконалення 

Кількість балів за 

модуль 
87 

87 

Лекції 3 б. 3 б. 

Теми лекцій 

Основи 

законодавства 

України в 

інформаційній 

сфері.  

.  

. 

Центральні 

органи 

державної 

влади України 

в галузі 

інформації 

Проблеми та 

перспективи 

правового 

регулювання 

інформаційної 

сфери в Україні 

Державна інформаційна 

політика в контексті 

інтеграції України в 

європейський та 

світовий інформаційний 

простір. 

 

Сучасний стан 

інформаційног

о простору 

України: 

засоби масової 

інформації 

Телебачення в системі 

соціальних комунікацій 

українського суспільства. 

Імідж України: варіанти 

можливих інформаційних 

стратегій 

Теми практичних 

занять 
Проблеми та перспективи правового регулювання 

інформаційної сфери в Україні 

Державна інформаційна політика в контексті інтеграції України в 

європейський та світовий інформаційний простір. 

Робота на 

практичних   
1+10 б 

 

1+10 б 

 

Теми 

семінарських 

занять 

Основи 

законодавства 

України в 

інформаційній 

сфері.  

.  

. 

Центральні 

органи державної 

влади України в 

галузі інформації 

Проблеми та 

перспективи 

правового 

регулювання 

інформаційної 

сфери в 

Україні 

Державна 

інформаційна політика 

в контексті інтеграції 

України в 

європейський та 

світовий 

інформаційний 

простір. 

Сучасний стан 

інформаційного 

простору 

України: засоби 

масової 

інформації 

Телебачення в системі 

соціальних комунікацій 

українського суспільства. 

Імідж України: варіанти 

можливих інформаційних 

стратегій 



 

 

 

 

Робота на 

семінарських  
1+10 б 1+10 б 1+10 б 

1+10 б 1+10 б 1+10 б 

Самостійна 

робота 
5х3=15 б. 5х3=15 б. 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. Модульна контрольна робота 2 – 25 б. 

 
 


