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1. Навчальний контент: 

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Тема 1. Інформаційне суспільство. Інформація як основа 

інформаційного суспільства. 

Інформаційне суспільство: етапи формування та ознаки. Інформація як 

основа інформаційного суспільства: поняття, ознаки та види. Соціальна 

інформація. Поняття та класифікація інформаційних ресурсів у сфері 

публічного адміністрування 

Тема 2. Політико-правові засади одержання, використання, 

поширення та зберігання інформації. 

 Засадничі принципи права в інформаційній сфері. Свобода слова та 

свобода поширення інформації. Міжнародні та національні гарантії 

забезпечення прав. Обмеження інформації та політичні режими. 

Право на інформацію як фундаментальне право людини і громадянина, як 

засіб забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів публічного 

адміністрування. Поняття публічної інформації та підстави для її класифікації. 

Способи доступу громадян до публічної інформації. Контроль за забезпеченням 

права на інформацію. 

 Тема 3. Інформаційна політика та інформаційні відносини. 

Поняття державної інформаційної політики. Місце державної 

інформаційної політики в системі зовнішньої та внутрішньої політики держави. 

Інформаційні відносини, суб’єкти та об’єкти інформаційних відносин. Основні 

завдання та головні напрями та способи державної інформаційної політики. 

Національна інформаційна політика України. Регіональні особливості 

інформаційної політики. Інформаційна політика країн світу. 

 

Тема 4. Теоретичні засади інформаційної безпеки. Інформаційні 

війни. 

Поняття та види інформаційної безпеки. Сучасні інформаційні загрози. 

Глобальні та національні виклики.  

Основні поняття: «інформаційна війна», «інформаційне протиборство», 

«інформаційний вплив», «ідеологічна боротьба», «психологічна війна», 

«пропаганда», «кібервійна», «мережева війна». Характеристики інформаційної 

війни. Об'єкти інформаційної війни: інформаційні системи, інформаційні 

процеси, масова свідомість, громадська думка, індивідуальна свідомість. 

Наступальні і оборонні інформаційні війни. Види інформаційної зброї і способи 

його застосування. Особливості застосування інформаційної зброї. Засоби 

впливу в інформаційних війнах: психотронна зброя, Інтернет, хакери, блогери, 

відеоігри, інформаційний тероризм у всесвітній глобальної мережі, засоби 

масової інформації. Поняття бойового наративу. 



Тема 5. Інформаційна політика в умовах гібридної війни та 

надзвичайних ситуаціях. 

Поняття гібридної війни. Особливості проявів гібридної війни та її вплив 

на політику держави. Причини та передумови російсько-українського 

конфлікту. Інформаційна політика України до і після 2014 року. Доктрина 

інформаційної безпеки України. 

Фейки, дезінформація, пропаганда. Імідж України та російські наративи з 

дискредитації образу України на міжнародній арені. Головні наративи та 

меседжі російських інформаційних операцій проти України. 

Інформаційна політика в умовах пандемії та карантину.  

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Тема 6. Організаційно-правові основи обігу масової інформації та 

діяльності ЗМІ 

Поняття масової інформації та правові засади її обігу. Статус журналіста. 

Принципи, порядок та форми діяльності ЗМІ. Механізм саморегуляції ЗМІ. 

Державний контроль у сфері обігу масової інформації. 

Законодавство України у сфері ЗМІ. Права та обмеження ЗМІ в Україні. 

Відповідальність і захищеність журналістів. Авторське право та корпоративна 

етика журналіста. Суспільне мовлення та проблема роздержавлення медіа. 

Власники та кінцеві бенефіціари ЗМІ та їх вплив на редакційну політику. 

Тема 7. Проблеми регулювання діяльності нових медіа в Україні 

Інтернет-комунікації в Україні та світі. Соціальні мережі як платформи 

отримання інформації. Анонімні канали, чати та месенджери як механізми 

поширення фейків та дезінформації. Блогер: статус, етика, відповідальність. 

Формування громадської думки, боти та ботоферми, лідери думок та 

маніпуляції. YouTube канали як замінники телебачення. 

Тема 8. Організаційно-правові засади регулювання рекламної 

діяльності в Україні.  

Поняття реклами, її вплив на свідомість та поведінку споживачів. 

Регулювання рекламної діяльності. Типові порушення законодавства про 

рекламу. Політична реклама. Соціальна реклама. Контроль у сфері рекламної 

діяльності. 

Тема 9. Основні напрями протидії викликам у сфері інформаційної 

безпеки. 

Система стратегічних та кризових комунікацій. Політична культура та 

культура комунікації. Проєкт Стратегії інформаційної безпеки України. 

Протидія дезінформації, маніпулятивній інформації, а також інформаційним 

операціям та атакам іноземних країн. Санкції проти російських та 

проросійських медіа, соціальних мереж, інтернет-ресурсів: правові підстави, 



правомірність. Інформаційна реінтеграція мешканців тимчасово окупованих 

територій до загальноукраїнського інформаційного простору. 

Забезпечення розвитку української культури та формування 

загальнонаціональної ідентичності. Мовна політика. Вплив сектору культурних 

та креативних індустрій на інформаційну політику держави. Розвиток 

позитивного іміджу України та українців, інформаційне сприяння просуванню 

інтересів держави у світі. М’яка сила. 

Медіакультура та медіаграмотність: проблематика еволюційного шляху, 

кроки держави з підвищення медіаграмотності населення та ініціативи 

громадянського суспільства.  
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1.  Політико-правові засади одержання, використання, поширення та 

зберігання інформації 

1. Засадничі принципи права в інформаційній сфері. 

2. Свобода слова та свобода поширення інформації.  

3. Право на інформацію як фундаментальне право людини і громадянина 

4. Обмеження інформації та політичні режими.. 

2.  Інформаційна політика та інформаційні відносини. 

1. Державна інформаційна політика. 

2. Інформаційні відносини: суб’єкти, структура, зміст. 

3. Україна у Другій світовій війні 

4. Національна інформаційна політика України: завдання, напрями, способи. 

5. Інформаційна політика країн світу. 

3.  Теоретичні засади інформаційної безпеки. Інформаційні війни. 

1. Інформаційна безпека: поняття, види. 

2. Сучасні інформаційні загрози: глобальні та національні виклики. 

3. Інформаційна війна: поняття, методи, об’єкти впливу. 

4. Засоби впливу в інформаційних війнах. 

4.  Інформаційна політика в умовах гібридної війни та надзвичайних ситуаціях. 
1. Гібридна війна: поняття, структура, суб’єкти, зміст, особливості проявів. 

2. Інформаційне протистояння в умовах російсько-української гібридної війни. 

3. Головні наративи та меседжі російських інформаційних операцій проти 

України. 

5.  Організаційно-правові основи обігу масової інформації та діяльності ЗМІ 
1. Масова інформація: поняття, правові засади обігу. 

2. ЗМІ: принципи, порядок та форми діяльності. 

3. Саморегуляція ЗМІ, статус журналіста, корпоративна етика. 

4. Суспільне мовлення та проблема роздержавлення медіа.  

5. Шляхи вдосконалення діяльності ЗМІ: проєкт Закону України «Про медіа», 

протидія пропаганді, професіоналізм журналістів, вплив власників на 

редакційну політику, деолігархізація ЗМІ. 

6.  Проблеми регулювання діяльності нових медіа в Україні. Організаційно-

правові засади регулювання рекламної діяльності в Україні.  
1. Нові медіа: поняття, історія появи, вплив на суспільство, особливості 

регулювання. 

2. Соціальні мережі, анонімні канали, меседжери. Статус блогера. 

3. Реклама: поняття, законодавство, особливості регулювання. Види реклами. 

4. Типові порушення законодавства про рекламу. 

7.  Основні напрями протидії викликам у сфері інформаційної безпеки (ч.1). 

1. Система стратегічних та кризових комунікацій: поняття, структура, цілі та 

завдання. 

2. Стратегія інформаційної безпеки України. 

3. Санкції проти російських та проросійських медіа, соціальних мереж, інтернет-

ресурсів: правові підстави, правомірність. 

4. Інформаційна реінтеграція мешканців тимчасово окупованих територій до 

загальноукраїнського інформаційного простору. 

8.  Основні напрями протидії викликам у сфері інформаційної безпеки (ч.2). 

1. М’яка сила: поняття, методи, завдання. 

2. Забезпечення розвитку української культури та формування 

загальнонаціональної ідентичності. Мовна політика.  

3. Вплив сектору культурних та креативних індустрій на інформаційну політику 

держави.  

4. Медіакультура та медіаграмотність: поняття, методи. 

 

Завдання для самостійної роботи 



№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  

1. Тема 1. Інформаційне суспільство. Інформація як основа інформаційного суспільства. 

Завдання: опрацювання навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та 

доповідей. Додатково: зробити порівняльну характеристику аграрного, 

індустріального та інформаційного суспільств. Відповісти на питання, чому сучасне 

суспільство називають «суспільством знань» і яку роль відіграють знання у 

відносинах. 

2. Тема 2. Політико-правові засади одержання, використання, поширення та зберігання 

інформації. Завдання: опрацювання навчальної літератури, аналіз основних 

нормативних актів, складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, 

підготовка рефератів та доповідей. Додатково: дослідити гарантії дотримання прав на 

свободу слова та на свободу вільного отримання і поширення інформації в різних 

державах світу. Підготуватися до дебатів – «що для мене свобода слова і чи можна її 

обмежити?». 

3. Тема 3. Інформаційна політика та інформаційні відносини. Завдання: опрацювання 

навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, складання розгорнутого 

плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та доповідей. 

4. Тема 4. Теоретичні засади інформаційної безпеки. Інформаційні війни. Завдання: 

опрацювання навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, складання 

розгорнутого плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та доповідей. 

Додатково: дослідити положення Доктрини інформаційної безпеки України. 

Висловити власну думку стосовно того, наскільки ця Доктрина відповідає вимогам 

часу. 

5. Тема 5. Інформаційна політика в умовах гібридної війни та надзвичайних ситуаціях. 

Завдання: опрацювання навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та 

доповідей. Додатково: дослідити прецеденти російських інформаційних операцій 

проти України з 2014 року. Проаналізувати одну конкретну операцію, яка на думку 

здобувача є найбільш вдалою або найбільш провальною тощо, навести аргументи.  

6. Тема 6. Організаційно-правові основи обігу масової інформації та діяльності ЗМІ. 

Завдання: опрацювання навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та 

доповідей. Додатково: проаналізувати редакційну політику та контент одного 

загальнонаціонального телеканалу (інформаційного, розважального тощо). Навести 

приклади маніпуляцій та порушення журналістської етики за наявності. 

7. Тема 7. Проблеми регулювання діяльності нових медіа в Україні. Завдання: 

опрацювання навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, складання 

розгорнутого плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та доповідей. 

Додатково: проаналізувати власну стрічку новин у соціальних мережах. Вказати, на 

які інформаційні ресурси користувач підписан, чи всі ці ресурси дотримуються 

правил. Якщо користувач підписан на анонімні Телеграм-канали - аргументувати, 

чому цей контент йому цікавий. 

8. Тема 8. Організаційно-правові засади регулювання рекламної діяльності в Україні. 

Завдання: опрацювання навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, 

складання розгорнутого плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та 

доповідей. Додатково: показати іншим свою улюблену соціальну рекламу. 

9. Тема 9. Основні напрями протидії викликам у сфері інформаційної безпеки. Завдання: 

опрацювання навчальної літератури, аналіз основних нормативних актів, складання 

розгорнутого плану відповідей на питання теми, підготовка рефератів та доповідей. 

Додатково: підготуватися до дебатів на теми: «Заборона проросійських медіа: pro et 

contra», «Медіаграмотність та медіагігієна: працює чи утопія?». 



 

3.Завдання екзаменів: 

 
Питання до іспиту 

1. Поняття інформаційного суспільства: етапи формування та ознаки. 

2. Основні відмінності інформаційного суспільства від аграрного та індустріального 

типів.  

3. Поняття інформації, основні ознаки та види. 

4. Засадничі принципи права в інформаційній сфері.   

5. Свобода слова та свобода поширення інформації 

6. Міжнародні та національні гарантії забезпечення прав в інформаційній сфері.  

7. Свобода інформації та політичні режими. Свобода слова в демократичних та 

недемократичних режимах. 

8. Право на інформацію як фундаментальне право людини і громадянина. 

9. Поняття публічної інформації та підстави для її класифікації. 

10. Поняття державної інформаційної політики. 

11. Місце державної інформаційної політики в системі зовнішньої та внутрішньої 

політики держави. 

12. Інформаційні відносини, суб’єкти та об’єкти інформаційних відносин. 

13. Основні завдання та головні напрями та способи державної інформаційної політики. 

14. Національна інформаційна політика України. 

15. Регіональні особливості інформаційної політики. 

16. Поняття та види інформаційної безпеки. 

17. Сучасні інформаційні загрози. Глобальні та національні виклики.  

18. Поняття інформаційної війни та її характеристики. 

19. Об'єкти інформаційної війни: інформаційні системи, інформаційні процеси, масова 

свідомість, громадська думка, індивідуальна свідомість. 

20. Поняття інформаційної зброї. Види інформаційної зброї і способи його застосування. 

21. Засоби впливу в інформаційних війнах. 

22. Поняття бойового наративу. 

23. Поняття гібридної війни. 

24. Особливості проявів гібридної війни та її вплив на політику держави. 

25. Інформаційна політика України до і після російської агресії 2014 року. 

26. Доктрина інформаційної безпеки України 2017-2021. 

27. Російська інформаційна війна проти України. Фейки, дезінформація, пропаганда та їх 

вплив на політику України.  

28.  Російські наративи з дискредитації образу України на міжнародній арені. 

29. Основні наративи та меседжі російських інформаційних операцій проти України. 

30. Інформаційна політика в умовах пандемії та карантину. 

31. Поняття масової інформації та правові засади її обігу. 

32. Принципи, порядок та форми діяльності ЗМІ в Україні. 

33. Механізм саморегуляції ЗМІ. Кодекс журналістської етики. 

34. Комісія з журналістської етики: засади та принципи діяльності. Правовий статус. 

35. Державний контроль у сфері обігу масової інформації. Нацрада з питань телебачення 

та радіомовлення: статус, повноваження, шляхи реформування. 

36. Суспільне мовлення та проблема роздержавлення медіа. 

37. «Нові медіа»: поняття, історія розвитку, вплив на розвиток та взаємовідносини 

людства.  

38. Соціальні мережі як платформи отримання інформації. 

39. Особливості регулювання діяльності нових медіа в Україні і світі.  

40. Блогер: статус, етика, відповідальність. 

41. Поняття реклами, види реклами та її вплив на свідомість та поведінку споживачів.  

42. Політична реклама. Соціальна реклама. 

43. Контроль у сфері рекламної діяльності. 



44. Стратегії інформаційної безпеки України 2021 року.  

45. Стратегічні комунікації: поняття, характеристики, важливість. 

46. Протидія дезінформації, маніпулятивній інформації, а також інформаційним 

операціям та атакам іноземних країн. 

47. Центр з протидії дезінформації: історія створення, діяльність, ефективність. 

48. Недержавні організації з протидії фейкам та дезінформації: особливості діяльності та 

місце в структурі протидії інформаційним загрозам. 

49. Діяльність російських і проросійських медіа в Україні. 

50. Санкції проти російських медіа, соціальних мереж, інтернет-ресурсів: правові 

підстави, правомірність. 

51. Санкції проти проросійських медіа та інтернет-ресурсів: правові підстави, 

правомірність. 

52. Стан та перспективи інформаційної реінтеграції мешканців тимчасово окупованих 

територій до загальноукраїнського інформаційного простору. 

53. Роль інформаційної політики у формуванні загальноукраїнської ідентичності. 

54. Поняття «м’якої сили». 

55. Розвиток позитивного іміджу України та українців, інформаційне сприяння 

просуванню інтересів держави у світі 

56. Деконструкція позитивного іміджу держави-агресора. 

57. Медіакультура та медіаграмотність як базис для сприйняття інформації. 

58. Кроки держави з підвищення медіаграмотності населення. 

59. Ініціативи громадянського суспільства з підвищення медіаграмотності. 

60. Міжнародні ініціативи з підвищення медіаграмотності та з протидії дезінформації.  

 

 

 

Зразок екзаменаційного білету  

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
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Форма навчання: денна 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) № 1 

 

1. Поняття інформаційного суспільства: етапи формування та ознаки  

2. Інформаційна політика України до і після російської агресії 2014 року  

3. Міжнародні ініціативи з підвищення медіаграмотності та з протидії дезінформації. 
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протокол №1 від «26» серпня 2021 р. 
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