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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РНПД «Медіарегулювання». Змістовий модуль «Медіаполітика».  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна заочна 

«Медіарегулювання» 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4 кредити / 120 годин 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Кількість змістових модулів за 

розподілом 

3 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 16 

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 26 104 

Форма семестрового контролю Екзамен екзамен 

Змістовий модуль «Медіаполітика» 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 15  

Самостійна робота 13 52 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Медіарегулювання: Медіаполітика» покликана формувати 

розуміння теоретичних засад та історичних аспектів впровадження 

медіаполітики на різних рівнях, розуміння її особливостей та чинників, що 

впливають на її зміни, а також вироблення відповідних практичних навичок.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та 

практичні аспекти створення та впровадження медіаполітики, її 

характеристики, складові, роль світових (національних / локальних) подій на 

трансформацію медіаполітики.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Медіарегулювання: 

Медіаполітика» є формування у студентів системи знань щодо сучасного стану 

впровадження медіаполітики, аналіз тенденцій розвитку медіасистем як 

простору для здійснення медіаполітики, розуміння впливу внутрішніх і 

зовнішніх факторів на медіаполітику.   

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медіарегулювання: 

Медіаполітика»:  

 засвоєння студентами особливостей поняття «медіаполітика», 

 розуміння політичних, соціальних, екологічних, правових та 

економічних чинників, що визначають реалізацію медіаполітики, 

 вивчення трьох  рівнів впровадження медіаполітики, 

 дослідження особливостей медіаполітики України, 

 визначення ролі медіаполітики у розвитку громадянського суспільства, 

 аналіз взаємозв’язку медіаполітики та агітаційно-пропагандистського 

впливу, 

 виявлення особливостей впливу подій, що відбуваються на міжнародній / 

національній / локальній арені на трансформацію медіаполітики. 

 Дисципліна розглядається в єдиному контексті національних 

пріоритетів і національної безпеки України. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Медіаполітика» дає окремі базові 

знання та навички, пов’язані з процесом підготовки студентів з фахових 

журналістикознавчих дисциплін – «Світові медіасистеми», «Медіаправо», 

«Проблематика ЗМІ», «Теорія інформації та комунікацій» тощо. При цьому 

застосовує категорії політології, комунікативістики, соціології, психології. 

Впродовж вивчення дисципліни, студенти отримують такі 

компетентності відповідно до освітньої програми «Журналістика»: 
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Загальні компетентності: 

 ЗК-1. Здатність до комплексного розв’язання проблем 

 ЗК-2. Здатність критично мислити 

 ЗК-3. Здатність до креативності 

 ЗК-4. Здатність до аналізу комунікаційних процесів, якості інформації та 

її об’єктивній дійсності 

 ЗК-5. Здатність до координації дій з іншими 

 ЗК-7. Здатність до формулювання суджень та ухвалення рішень 

 ЗК-8. Здатність до задоволення інформаційних потреб аудиторії. 

 ЗК-10. Здатність до когнітивної гнучкості 

Фахові компетентності: 

 ФК-1. Здатність розуміти особливості суспільних процесів, мати знання з  

правових та етичних засад журналістики. 

 ФК-2. Здатність знаходити в контексті подій, уміння здійснювати 

моніторингову діяльність, знати характеристики різних ЗМІ, здатність 

створення матеріалів на основі аналізу потреб медіаринку. 

 ФК-4. Здатність оперативно збирати інформацію, мати глибокі базові 

знання з різних галузей та спеціалізовані знання з окремої галузі; 

дотримуватись балансу думок; уміти працювати з джерелами; 

взаємодіяти з аудиторією. 

 ФК-8. Здатність працювати в команді, редакційному колективі, 

застосовувати розвинені соціальні навички, відповідально виконувати 

професійні завдання. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Під час семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи 

передбачається набуття студентами комплексу умінь і навичок. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : 

 підходи до медіаполітики на сучасному етапі;  

 особливості, етапи та підходи до впровадження медіаполітики; 

 основні рівні реалізації медіаполітики – міжнародний, національний, 

локальний (окремі медіа); 

 особливості соціально-відповідальної медіаполітики; 

 взаємодії медіа і політики у сучасному світі;  

 специфіку зв’язку медіа та бізнесу;  

 значення гнучкості та адаптивності медіаполітики в сучасному світі.  

Уміти : 

 визначати схожі риси і відмінності медіаполітики та інформаційної 

політики; 

 розуміти особливості медіаполітики міжнародних організацій;  

 пояснити, яку роль медіаполітика відіграє на міжнародному рівні, 

національному та локальному;  

 проаналізувати особливості медіаполітики України в контексті створення 

стратегії медіаполітики держави; 

 зазначити особливості медіаполітики різних країн світу; 

 застосовувати на практиці знання щодо впливу медіа на політику, бізнес,  

громадянське суспільство. 

Впродовж вивчення дисципліни мають бути досягнуті такі програмні 

результати навчання відповідно до опису освітньої програми «Журналістика»: 

 ПРН-2 Використовуючи знання соціально-гуманітарних, професійно-

орієнтованих дисциплін, ефективно діяти в умовах інформаційного 

простору України. 

 ПРН-6 Знаходити оптимальні рішення відповідно до професійних вимог, 

ділових ситуацій та інтересів учасників комунікації. 

 ПРН-7 Уникати неконструктивних комунікативних ситуацій, конфліктів, 

що можуть нашкодити професійній репутації та інтересам справи; 
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раціонально діяти в конфліктних ситуаціях, шукаючи компромісів на 

основі професійних принципів і взаємної ділової вигоди. 

 ПРН-8 Аналізувати будь-який медійний продукт, оцінювати його на 

основі соціокультурних та філософських критеріїв. 

 ПРН-9 Створювати власні матеріали відповідно до потреб різних видів 

мас-медіа, ефективно використовувати журналістські методики подачі 

інформації. 

 ПРН-12 Створювати та оцінювати власні журналістські матеріали на 

основі аналізу і оцінки медійної ситуації. 

 ПРН-16 Уміти організовувати роботу редакції в різних типах ЗМІ. 

 ПРН-17 Здійснювати професійну діяльність, враховуючи особисту 

безпеку, в межах існуючого медіа-законодавства. 

  

Дисципліна «Медіарегулювання: Медіаполітика» (2 кредити; 60 год.) 

вивчається студентами ІІІ курсу протягом 6 навчального семестру. Аудиторна 

робота становить 23 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді 

лекцій (14 год.) і  семінарських занять (14 год.). Для самостійної роботи 

студентів у навчальному плані виділяється 13 год., 4 год. – модульні контрольні 

роботи, 15 год. – семестровий контроль. Вивчення студентами навчальної 

дисципліни завершується підсумковим контролем – іспитом. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

№ 

п/

п 
Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторні 

С
а
м
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ст

ій
н

а
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ек

ц
ії
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ем
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а
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и
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н

і 

Л
а
б
о
р
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т
о
р

н
і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

Змістовий модуль І 

Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики 

1. Особливості термінології та 

характерні риси медіаполітики 

7 2 2    5 

2. Медіаполітика міжнародних 

організацій 

6 2 2     

3. Ключові риси медіаполітики різних 

країн світу  

6 2 2     

4. Соціально-відповідальна 

медіаполітика світових ЗМІ 

6 2 2     

 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 27 8 8    5 

Змістовий модуль ІІ 

Медіаполітика України на сучасному етапі: національний та локальний 

виміри 

1. Особливості медіаполітики України 

на державному рівні та в окремих 

ЗМІ 

6 2 2     

2. Вплив бізнесу на медіаполітику на 

сучасному етапі 

5 2 2     

3. Медіаполітика та інформаційні війни 5 2 2    8 
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 Модульна контрольна робота 2       

 Разом 18 6 6    8 

 Семестровий контроль 15       

 Разом за навчальним планом 60 14 14    13 

Перерахувати! 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 
 

№ 

п/

п 

Назва змістових  

модулів, тем 

У
сь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторні 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

Змістовий модуль І 

Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики 

1. Характерні риси медіаполітики 

міжнародних організацій та різних 

країн світу. Соціально-відповідальна 

медіаполітика світових ЗМІ. 

34 2 2    30 

 Разом 34 2 2    30 

Змістовий модуль ІІ 

Медіаполітика України на сучасному етапі: національний та локальний 

виміри 

1. Особливості медіаполітики України 

на державному рівні та в окремих 

ЗМІ.  

26 2 2    22 

 Разом 26 2 2    22 

 Разом за навчальним планом 60 4 4    52 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики  

 

Лекція 1. Особливості термінології та характерні риси медіаполітики (2 

год.) 

Визначення та особливості терміну «медіаполітика». Спільні та відмінні 

риси термінів «медіаполітика» та «інформаційна політика». Етапи створення 

медіаполітики. Рівні впровадження медіаполітики. Фактори, що впливають на 

трансформацію медіаполітики в сучасному світі. Медіа-професії майбутнього.  

Семінарське заняття 1. Характерні риси медіаполітики (2 год.) 

Визначення та особливості терміну «медіаполітика». Етапи створення 

медіаполітики. Рівні впровадження медіаполітики. Фактори, що впливають на 

трансформацію медіаполітики в сучасному світі 

Джерела основні: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 17 

Джерела додаткові: 1, 2, 3, 16, 22, 23, 37, 49, 66 

 

Лекція 2. Медіаполітика міжнародних організацій (2 год.) 

Особливості створення та впровадження медіаполітики на рівні 

міжнародних організацій. Провідні структури та програми розвитку медіа 

Організації Об’єднаних Націй. Медіаполітика Європейського Союзу: сучасні 

проекти та напрямки діяльності. Сучасні проекти та документи Ради Європи 

щодо функціонування та розвитку медіа. Організація з безпеки та 
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співробітництва в Європі (ОБСЄ): вплив інформаційних технологій на медіа. 

Програми та проекти щодо розвитку медіа міжнародних неурядових організацій 

Семінарське заняття 2. Медіаполітика міжнародних організацій (2 год.) 

Особливості створення та впровадження медіаполітики на рівні 

міжнародних організацій, на прикладі ООН, ЄС, РЄ, ОБСЄ. Програми та 

проекти щодо розвитку медіа міжнародних неурядових організацій. 

Моделювання створення медіа-стратегії міжнародної організації.  

Джерела основні: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 17 

Джерела додаткові: 2, 3, 22, 23, 27, 28, 29, 36, 39, 43, 57, 60, 69, 72 

 

Лекція 3. Ключові риси медіаполітики різних країн світу (2 год.) 

Особливості медіаполітики різних регіонів світу. Характерні риси 

медіаполітики США. Особливості медіаполітики Великої Британії. Основні 

виклики медіаполітики ФРН. Медіаполітика азійських тигрів. Особливості 

впровадження медіаполітики в країнах Північної Європи. 

Семінарське заняття 3. Медіаполітика різних країн світу (2 год.) 

Характерні риси медіаполітики країн світу, на прикладі США, Великої 

Британії, ФРН, Франції, Сінгапуру, Швеції. Дебати щодо створення 

медіаполітики обраної країни з визначенням внутрішніх та зовнішніх факторів, 

що впливають на неї.  

Джерела основні: 1, 2, 4, 10, 12, 14, 17 

Джерела додаткові: 7, 8, 12, 17, 18, 22, 32, 37, 41, 44, 59, 67 

 

Лекція 4. Соціально-відповідальна медіаполітика світових ЗМІ (2 год.) 

Журналістика рішень як передумова соціально-відповідальної 

медіаполітики. Вплив ефективної медіаполітики на розвиток громадянського 

суспільства. Проекти соціально-відповідальних медіа світу. Проекти соціально-

відповідальних медіа України.  
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Семінарське заняття 4. Соціально-відповідальна медіаполітика (2 год.) 

Журналістика рішень як передумова соціально-відповідальної 

медіаполітики. Проекти соціально-відповідальних медіа, на прикладі CNN, 

BBC, Deutsche Welle, New York Times, 1+1 media та інших. Створення SWOT- 

та PEST-аналізу соціально-відповідальної медіаполітики.  

Джерела основні: 3, 4, 5, 6, 7, 15 

Джерела додаткові: 4, 6, 7, 10, 13, 16, 18, 28, 36, 40, 42, 54, 66, 70 

 

Змістовий модуль ІІ 

Медіаполітика України на сучасному етапі: національний та 

локальний виміри 

 

Лекція 5. Особливості медіаполітики України на державному рівні та в 

окремих ЗМІ (2 год.) 

Характерні риси медіаполітики України. Сучасні проекти розвитку медіа в 

Україні. Державні органи, що відповідають за медіаполітику в Україні. Вплив 

медіа на вибори в Україні. Медіаполітика провідних українських ЗМІ.  

Семінарське заняття 5. Особливості медіаполітики України (2 год.) 

Сучасні проекти розвитку медіа в Україні: рівень впровадження та 

ефективність. Вплив медіа на вибори в Україні: основні технології. 

Медіаполітика провідних українських ЗМІ. Моделювання створення плану 

вдосконалення медіаполітики України з огляду на сучасні події в Україні та 

світі.  

Джерела основні: 6, 7, 11, 13, 17, 18 

Джерела додаткові: 31, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 70, 71, 72 

 

Лекція 6. Вплив бізнесу на медіаполітику на сучасному етапі (2 год.) 
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Типологія суспільств за Р. Йєнсеном, «суспільство мрії». Вплив переходу 

від інформації до уяви на бізнес-середовище. Поява на бізнес-сцені історій, 

емоцій, цінностей. Медіатизація. Професія медіаменеджера в бізнес-середовищі. 

Корпоративна соціальна відповідальність компаній: медійні проекти Disney, 

Rolex, Lego та інших. 

Семінарське заняття 6. Взаємозв’язок бізнесу та медіаполітики (2 год.) 

Поява на бізнес-сцені історій, емоцій, цінностей. Професія 

медіаменеджера в бізнес-середовищі. Медіаполітика великих компаній. Медіа 

як один з провідних стейкхолдерів для бізнесу. Кризові комунікації: план 

взаємодії компанії з медіа. Корпоративна соціальна відповідальність компаній: 

медійні проекти.  

Джерела основні: 1, 6, 8, 10 

Джерела додаткові: 3, 6, 23, 45, 46, 47, 49, 54, 63, 69, 70, 71 

 

Лекція 7. Медіаполітика та інформаційні війни (2 год.) 

Медіа як куратори політичної арени. Ексклюзивність знання як найвища 

цінність. Роль медіа в період інформаційних війн. Пропаганда. Агітація. 

Механізми управління новинною комунікацією. Псевдоподія: створення 

спеціальних подій. Державне управління новинами: прийоми створення та 

посилення. Основні складові технології управління новинами. Робота 

«спіндоктора». Основні завдання. 

Семінарське заняття 7. Медіаполітика та інформаційні війни (2 год.) 

Роль медіа в період інформаційних війн. Методи пропаганди та агітації 

через медіа. Державне управління новинами: прийоми створення та посилення. 

Основні складові технології управління новинами. Шляхи подолання та 

фільтрування пропаганди та агітації: виступи у форматі печа-куча.  

Джерела основні: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 17 

Джерела додаткові: 3, 6, 9, 13, 16, 18, 22, 23, 27, 28, 37, 42, 45, 49, 52, 53, 66 
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Заочна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики  

 

Лекція 1. Характерні риси медіаполітики міжнародних організацій та 

різних країн світу. Соціально-відповідальна медіаполітика світових ЗМІ (2 

год.) 

Визначення та особливості терміну «медіаполітика». Фактори, що 

впливають на трансформацію медіаполітики в сучасному світі. Особливості 

створення та впровадження медіаполітики на рівні міжнародних організацій. 

Особливості медіаполітики різних регіонів світу. Журналістика рішень як 

передумова соціально-відповідальної медіаполітики. Проекти соціально-

відповідальних медіа, на прикладі CNN, BBC, Deutsche Welle, New York Times, 

1+1 media та інших. 

Семінарське заняття 1. Медіаполітика міжнародних організацій та різних 

країн світу. Соціально-відповідальна медіаполітика світових ЗМІ (2 год.) 

Рівні впровадження медіаполітики. Фактори, що впливають на 

трансформацію медіаполітики в сучасному світі. Особливості створення та 

впровадження медіаполітики на рівні міжнародних організацій, на прикладі 

ООН, ЄС, РЄ, ОБСЄ. Характерні риси медіаполітики країн світу, на прикладі 

США, Великої Британії, ФРН, Франції, Сінгапуру, Швеції. Журналістика 

рішень як передумова соціально-відповідальної медіаполітики. Створення 

SWOT- та PEST-аналізу соціально-відповідальної медіаполітики.  

Джерела основні: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17 
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Джерела додаткові: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 28, 36, 37, 40, 41, 

49, 54,57, 59, 60, 66, 69, 70, 72 

 

Змістовий модуль ІІ 

Медіаполітика України на сучасному етапі: національний та локальний 

виміри 

 

Лекція 2. Особливості медіаполітики України на державному рівні та в 

окремих ЗМІ (2 год.) 

Характерні риси медіаполітики України. Сучасні проекти розвитку медіа в 

Україні. Вплив медіа на вибори в Україні. Медіаполітика провідних українських 

ЗМІ. Роль медіа в період інформаційних війн. Пропаганда. Агітація. Механізми 

управління новинною комунікацією. Робота «спіндоктора». 

Семінарське заняття 2. Особливості медіаполітики України (2 год.) 

Сучасні проекти розвитку медіа в Україні: рівень впровадження та 

ефективність. Вплив медіа на вибори в Україні: основні технології. 

Медіаполітика провідних українських ЗМІ. Моделювання створення плану 

вдосконалення медіаполітики України з огляду на сучасні події в Україні та 

світі. Медіаполітика великих компаній. Корпоративна соціальна 

відповідальність компаній: медійні проекти. Роль медіа в період інформаційних 

війн.  

Джерела основні: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18 

Джерела додаткові: 3, 6, 9, 13, 16, 18, 22, 23, 27, 28, 31, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 

50, 51, 52, 53, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Медіарегулювання: 

Медіаполітика» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу 

якої покладено принцип коопераційної звітності, обов’язковості модульного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де 

зазначено види контролю й принципи їх оцінювання. Систему переведення 

рейтингових балів у національну та європейську (ECTS) шкалу подано у 

таблицях.  

 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студента 

 

Денна форма навчання 

№ Вид діяльності 
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1. Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 

2. Відвідування 

семінарських занять 

1 4 4 3 3 

3. Робота на 

семінарському занятті 

10 4 40 3 30 



17 
 

4. Виконання завдання з 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

5. Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 

Разом - 78 - 66 

Максимальна кількість балів 144 

Розрахунок коефіцієнта 2,4 

60 балів 

 

Заочна форма навчання 

 

№ Вид діяльності 
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1. Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

2. Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 1 1 

3. Робота на 

семінарському занятті 

10 1 10 1 10 

4. Виконання завдання з 

самостійної роботи 

5 4 20 4 20 

Разом - 32 - 32 

Максимальна кількість балів 64 

Розрахунок коефіцієнта 1,06 

60 балів 
 

  

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, командні завдання, дебати, публічні виступи.
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 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, 

написання авторських рекомендацій та стратегій, створення аналітичних 

матеріалів. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 

заняттях, виконання самостійної та модульної контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях і під час виконання самостійної роботи залежить від таких критеріїв: 

 своєчасність виконання навчальних завдань;

 повний обсяг їх виконання;

 якість виконання навчальних завдань;

 самостійність виконання;

 творчий підхід у виконанні завдань;

 ініціативність у навчальній діяльності.

 

 

6.2.  Завдання для самостійної роботи 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики  

 

Самостійна робота 1. Особливості термінології та характерні риси 

медіаполітики (5 год.) 

Створити когнітивну карту явища «медіаполітика» та факторів, що 

впливають на функціонування медіаполітики, визначити взаємозалежність між 

цими факторами, продемонструвати причинно-наслідкові зв’язки, та 

прокоментувати створену карту. Для аналізу обрати будь-яку країну світу на 

вибір або міжнародну організацію.  
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Змістовий модуль ІІ 

Медіаполітика України на сучасному етапі: національний та 

локальний виміри 

  

Самостійна робота 2. Медіаполітика та інформаційні війни (8 год.) 

Прочитати та проаналізувати працю Сунь-Цзи «Мистецтво війни», 

описати основні медійні інструменти, що нині використовуються в політичних 

комунікаціях та інформаційних війнах.   

 

Заочна форма навчання 

Змістовий модуль І 

Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики  

Тема 1. Характерні риси медіаполітики міжнародних організацій та різних 

країн світу. Соціально-відповідальна медіаполітика світових ЗМІ (30 год.) 

Самостійна робота №1. Створити когнітивну карту терміну 

«медіаполітика» та факторів, що впливають на функціонування медіаполітики.  

Самостійна робота №2. Створити презентацію з timeline-особливостями 

медіаполітики будь-якої міжнародної організації на вибір впродовж її існування, 

зазначивши пріоритетні напрямки, проекти, структурні органи, світові події, що 

на це впливали, та причини трансформації / незмінності медіаполітики 

впродовж часу.  

Самостійна робота №3. Обрати будь-яку країну світу на вибір та зробити 

список подій, що впливали на зміну медіаполітики даної країни (та яким чином 

впливали, до чого призвели), починаючи з 20 століття і по сьогодення.  

Самостійна робота №4. Проаналізувати та створити замітку про приклад 

суспільно значущого проекту будь-якого світового медіа на вибір, що вирішує 

певну соціальну проблему.  
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Змістовий модуль ІІ 

Медіаполітика України на сучасному етапі: національний та локальний 

виміри 

Тема 2. Особливості медіаполітики України на державному рівні та в 

окремих ЗМІ (22 год.) 

Самостійна робота №1. Створити детальний SWOT-аналіз з поясненням 

щодо медіаполітики будь-якого українського ЗМІ. 

Самостійна робота №2. Написати есе на тему: «Медіа-стратегія успішного 

бізнесу: основні пріоритети», зокрема, прописавши в ньому матрицю 

ефективної взаємодії компанії з медіа.  

Самостійна робота №3. Прочитати та проаналізувати працю Сунь-Цзи 

«Мистецтво війни», описати основні медійні інструменти, що нині 

використовуються в інформаційних війнах.   

Самостійна робота №4. Написати список рекомендацій щодо 

вдосконалення та внесення змін до медіаполітики України на державному рівні.  

 

Критерії оцінювання самостійних робіт: 

 Аналітичність. 

 Висловлення власної думки. 

 Творчий підхід до виконання. 

 Відсутність плагіату. 

 Вміння працювати в команді.  

 Посилання на використані джерела.  
 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та система його оцінювання 

 

Модульна контрольна до Змістового модулю І. Теоретичні засади та 

особливості впровадження медіаполітики передбачає написання інтегрованого 

есе після перегляду одного з кінофільмів на вибір:  

 Ціна правди (пол. Obywatel Jones, англ. Mr. Jones, 2019) 

 Інтерв’ю з Богом (An Interview with God, 2018) 
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 Шок і трепет (Shock and Awe, 2017) 

 

Завдання (дати відповіді на запитання у форматі есе):  

 Якою є медіаполітика видання, де працює головний герой?  

 Якою є індивідуальна «медіа-стратегія» головного героя? 

 Яка основна проблематика / тема / подія піднімається у фільмі?  

 Чи присутня у фільмі журналістика рішень? 

 Що ви можете сказати про етичний/моральний компонент кінострічки? 

 Як би ви вчинили на місці головного героя? Яких принципів 

дотримувались би?  

 Чим відрізняється медіаполітика видання/героя кінострічки від вашого 

ідеального бачення медіаполітики ЗМІ?  

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №1: 

 Дотримання структури написання аналітичної довідки. 

 Креативність.  

 Наявність прикладів.  

 Висловлення власної думки з теми. 

 Відсутність плагіату. 

 

Модульна контрольна Змістового модулю ІІ. Медіаполітика України на 

сучасному етапі: національний та локальний виміри передбачає індивідуальне 

створення прогнозу із зазначенням трьох можливих сценаріїв (найбільш 

вірогідний, ідеальний, альтернативний) трансформації медіаполітики України 

впродовж наступних 10 років.   

 

Критерії оцінювання модульної контрольної №2: 

 Креативність. 

 Висловлення власної думки з теми. 

 Наявний аналіз та дослідження щодо відповідної теми.  

 Висловлення авторських пропозицій по темі. 

 Унікальність.  

 Актуальність для сучасних суспільно-політичних подій.   
 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та система його оцінювання 
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Семестровий контроль до даної дисципліни є іспит. Відповідно, визначається 

сумою набраних балів за результатами відвідування лекцій, роботи на 

семінарських заняттях, модульних контрольних, виконання самостійної роботи 

та написанням іспиту.   

 

Критерії: 

- Логічність викладу думок 

- Розкриття теми 

- Висвітлення власної думки 

- Наведення прикладів 

- Творчий підхід до написання 

- Написання авторських рекомендацій/пропозицій  
 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з блоку дисциплін «Медіарегулювання»  

Медіаправо, Медіаполітика 

 

Курс 3 

Спеціальність 061 Журналістика 

Освітня програма Журналістика  

Форма проведення Комплексний іспит – тест з блоку 

«Медіарегулювання» 

Тривалість проведення 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів (40 тестових питань) 

Критерії оцінювання 40 тестових питань: 1 питання = 1 бал 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

Див. список джерел та літератури навчальних 

програм дисциплін «Медіаправо», 

«Медіаполітика». 

Орієнтовний перелік 

питань 

Приклад тестового питання: 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
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1. Як співвідносяться поняття «медіаполітика» 

та «інформаційна політика»? 

A. Медіаполітика є ширшим поняттям і 

включає в себе інформаційну політику 

B. Інформаційна політика є ширшим поняттям і 

включає в себе медіаполітику 

C. Поняття «медіаполітика» та «інформаційна 

політика» є тотожними  

D. Обидва поняття є частиною політики 

відкритих даних ООН 

 

 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для підготовки до семестрового контролю 

з дисципліни «Медіаполітика» 

 

Практичні питання: То ж тести будуть на іспиті! 

1. Створіть детальний SWOT-аналіз сучасного стану медіаполітики 

України та зазначте схематично та письмово взаємовплив одних факторів 

(сильні сторони, слабкі сторони) на інші (можливості, загрози).  

2. Створіть детальний SWOT-аналіз сучасного стану медіаполітики 

будь-якої країни на вибір та зазначте схематично та письмово взаємовплив 

одних факторів (сильні сторони, слабкі сторони) на інші (можливості, загрози).  

3. Створіть детальний SWOT-аналіз сучасного стану медіаполітики 

будь-якої міжнародної організації та зазначте схематично та письмово 

взаємовплив одних факторів (сильні сторони, слабкі сторони) на інші 

(можливості, загрози).  

4. Створіть детальний SWOT-аналіз сучасного стану медіаполітики 

будь-якого українського ЗМІ та зазначте схематично та письмово взаємовплив 

одних факторів (сильні сторони, слабкі сторони) на інші (можливості, загрози). 

5. Створіть детальний SWOT-аналіз сучасного стану медіаполітики 

будь-якого світового ЗМІ та зазначте схематично та письмово взаємовплив 

одних факторів (сильні сторони, слабкі сторони) на інші (можливості, загрози). 
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6. Створіть детальний SWOT-аналіз особливостей соціально-

відповідальної медіаполітики та зазначте схематично та письмово взаємовплив 

одних факторів (сильні сторони, слабкі сторони) на інші (можливості, загрози). 

7. Створіть детальний PEST-аналіз сучасного стану медіаполітики 

України та зазначте схематично та письмово взаємовплив одних факторів на 

інші (політичні, економічні, соціальні, технологічні). 

8. Створіть детальний PEST-аналіз сучасного стану медіаполітики 

будь-якої країни на вибір та зазначте схематично та письмово взаємовплив 

одних факторів на інші (політичні, економічні, соціальні, технологічні). 

9. Створіть детальний PEST-аналіз сучасного стану медіаполітики 

будь-якої міжнародної організації та зазначте схематично та письмово 

взаємовплив одних факторів на інші (політичні, економічні, соціальні, 

технологічні). 

10. Створіть детальний PEST-аналіз сучасного стану 

медіаполітики будь-якого українського ЗМІ та зазначте схематично та письмово 

взаємовплив одних факторів на інші (політичні, економічні, соціальні, 

технологічні). 

11. Створіть детальний PEST-аналіз сучасного стану 

медіаполітики будь-якого світового ЗМІ та зазначте схематично та письмово 

взаємовплив одних факторів на інші (політичні, економічні, соціальні, 

технологічні). 

12. Створіть когнітивну карту особливостей медіаполітики 

України та чинників/подій/явищ/осіб, що на неї впливають. 

13. Створіть когнітивну карту особливостей медіаполітики будь-

якої країни на вибір та чинників/подій/явищ/осіб, що на неї впливають. 

14. Створіть когнітивну карту особливостей медіаполітики будь-

якої міжнародної організації та чинників/подій/явищ/осіб, що на неї впливають. 

15. Створіть когнітивну карту особливостей медіаполітики будь-

якого українського ЗМІ та чинників/подій/явищ/осіб, що на неї впливають. 

16. Створіть когнітивну карту взаємозв’язку медіаполітики та 

бізнесу, із зазначенням чинників/подій/явищ, що на нього впливають. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Денна форма навчання 

Разом 60 год., лекції - 14 год., семінарські заняття - 14 год., самостійна робота - 13 год., модульний контроль –    

4 год., семестровий контроль – 15 год. 

 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики Медіаполітика України на сучасному етапі: 

національний та локальний виміри 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекцій 
Особливості 

термінології 

та характерні 

риси 

медіаполітики 

– 1 бал 

Медіаполітика 

міжнародних 

організацій – 

1 бал 

Ключові риси 

медіаполітики 

різних країн 

світу – 1 бал 

Соціально-

відповідальна 

медіаполітика 

світових ЗМІ 

– 1 бал 

Особливості 

медіаполітики 

України на 

державному 

рівні та в 

окремих ЗМІ 

– 1 бал 

Вплив бізнесу 

на 

медіаполітику 

на сучасному 

етапі – 1 бал 

Медіаполітика 

та 

інформаційні 

війни – 1 бал 

Теми 

семінарських 

занять 

Характерні 

риси 

медіаполітики 

Медіаполітика 

міжнародних 

організацій 

Медіаполітика 

різних країн 

світу 

Соціально-

відповідальна 

медіаполітика  

Особливості 

медіаполітики 

України  

Взаємозв’язок 

бізнесу та 

медіаполітики 

Медіаполітика 

та 

інформаційні 

війни 

Самостійна 

робота 

5 балів 

 

5 балів 

 

ІНДЗ        

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 
Іспит 
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Заочна форма навчання 

Разом 60 год., лекції - 4 год., семінарські заняття - 4 год., самостійна робота - 52 год. 

 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Модулі  Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля Теоретичні засади та особливості впровадження медіаполітики Медіаполітика України на сучасному етапі: 

національний та локальний виміри 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

Теми лекцій Характерні риси медіаполітики міжнародних організацій та 

різних країн світу. Соціально-відповідальна медіаполітика 

світових ЗМІ – 1 бал 

Особливості медіаполітики України на 

державному рівні та в окремих ЗМІ – 1 бал 

Теми 

семінарських 

занять 

Медіаполітика міжнародних організацій та різних країн світу. 

Соціально-відповідальна медіаполітика світових ЗМІ 
Особливості медіаполітики України  

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

ІНДЗ        

Види 

поточного 

контролю 

  

Підсумковий 

контроль 
Іспит 
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Основні (базові):  
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1. Enli, Gunn, et al. Media policy for private media in the age of digital 
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6. Jayakar, Krishna. Media Policy. In: Handbook of Media Management 
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the Policy Cycle. Intellect, 2018. p. 1-20. 
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Practice: Insights and Interventions: Introduction. International Journal of 

Communication (19328036), 2017,  

9. Reading, А. (1999) «Campaigns to change the media» in J. Stokes and A. 

Reading(eds) The Media in Britain. Current Debates and Developments, London: 

MacmillanPress, p. 170—83. 

10. Балынская Наталья Ринатовна; Рахлис Татьяна Павловна. Субъекты 

современной медиа-политики. Символ науки, 2016, 1-3. 

11. Башук А.І. Інформаційна політика : [навч. посіб.] / Алла Іванівна 

Башук. – Ч.1. – К.: Вид-во ІЖ КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 90 с.  

12. Башук А.І. Підходи до інформаційної політики у контексті переходу 

до інформаційного суспільства / А.І. Башук // Наукові записки Інституту 

журналістики : наук. збірник / за ред. В.В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. 

– К., 2010. – Т.38 (січень-березень). – С. 152-157. 

13. Інформаційна політика України: європейський контекст : моногр. / 

[Губерський Леонід Васильович, Камінський Євген Євменович, Макаренко 

Євгенія Анатоліївна та ін.]. — К. : Либідь, 2007. — 360c. 

14. Карпенко В.О. Інформаційна політика та безпека : підручник / 

Віталій Опанасович Карпенко. — К. : Нора-Друк, 2006. — 320с. 
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15. Медіаполітика: сутність поняття / А. О. Сіленко, В. В. Волянський 

// Актуальні проблеми політики. - 2013. - Вип. 50. - С. 156-164. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2013_50_18 

16. Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації : навч. 

посібник. – Львів: Афіша, 2008.  

17. Почепцов Г.Г. Інформаційна політика : навч. посіб. / Почепцов 

Георгій Георгійович, Чукут Світлана Анатоліївна. — К. : Знання, 2006. — 663с. 

18. Силенко, А. А., В. В. Волянский. "Медиаполитика в Украине: 
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