




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – розкрити сутність, сучасний стан, проблеми, основні 

механізми та форми взаємодії громадянського суспільства і держави, ознайомлення із 

тенденціями розвитку інформаційного простору України, проаналізувати функціонування 

основних його складових, пояснити сутність системи забезпечення інформаційної безпеки 

України. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни. 

1. До початку вивчення дисципліни студенти мають знати основні етапи історії зарубіжних 

політичних вчень та історії політичної думки України, структуру та функції політичної 

системи суспільства, її основні інститути, закономірності функціонування системи в 

цілому та її інститутів. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо взаємодії держави і громадянського 

суспільства. Застосовувати понятійно-категоріальну базу політичної науки при аналізі 

політичних явищ та процесів;  виявляти тенденції сучасного вітчизняного та зарубіжного 

політичного життя;  прогнозувати перспективи розвитку світових політичних процесів. 
3. Володіти елементарними навичками роботи з історичними джерелами та науковими 

працями; критичного ставлення та прогнозування політичних явищ та процесів; 

використання іншомовних фахових джерел політичної науки. 

3.Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Взаємодія громадянського 
суспільства і держави та інформаційна політика» належить до фахово-орієнтованого 

вибіркового блоку 2 (Політичні уомунікації) ОП та викладається у 7 семестрі в обсязі 180 год. 

(6 кредитів  ECTS), зокрема,  лекції – 56 год., семінарів – 28 год., самостійна робота – 96 год. З 

метою наближення загальнотеоретичної підготовки до практики формування правової 

держави та громадянського суспільства в Україні, вивчення навчальної дисципліни 

розпочинається з вивчення сутності громадянського суспільства, його сучасної 

характеристики, а потім вивчаються існуючі в світовій практиці моделі та механізми його 

взаємодії з правовою державою, розглядаються сутнісний характер та особливості 

функціонування сучасної інформаційної політики держави, особливості технології прийняття 

державноуправлінських рішень в сфері інформаційної політики та особливості технології та 

методології різних форм взаємодії влади та ЗМІ. 
 
4. Завдання (навчальні цілі) – є узагальнення та систематизація нової системи 

поглядів, теоретичних та методологічних підходів стосовно чинників формування державної 

політики України у сфері засобів масової інформації (ЗМІ) як складової державної 

інформаційної політики, дослідження теоретико-методологічних засад розвитку інститутів 

громадянського суспільства на сучасному етапі, їх роль у процесі вироблення та формування 

публічної політики, базові засади та роль держави у формуванні та розвитку громадянського 

суспільства, формування знань студентів про розвиток та функціонування громадянського 

суспільства в Україні та за рубежем, усвідомлення діалектичного взаємозв’язку між 

громадянським суспільством та правовою державою, підходи до функціонування органів 

державної влади в умовах модернізації та суспільних трансформацій. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 
загальні: 
ЗК 1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності; 
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 



 

ЗК 6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
фахові: 
ФК 5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування.  
5. Результати навчання:  
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток 

у 

підсумко

вій оцінці 

з 

дисциплі

ни 

К

Код Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
об’єкт, предмет, понятійно-
категоріальний апарат дисципліни; 

 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 
залік 

10 

1
1.2 

основні форми, принципи взаємодії 

суспільства і влади; методологічні 

основи та механізми суспільно-
владної взаємодії; 

 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе, залік 

10 

1
1.3 

нормативно-правову базу, яка 

регулює процеси взаємодії 

суспільства та влади; 
організаційні засади 

функціонування механізму взаємодії 

суспільства та влади; 
 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 
залік 

10 

1
1.4 

основи стратегії державної політики 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства в державі та можливості 

залучення громадян до прийняття 

управлінських рішень 
 
 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 
залік 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
оперувати основними поняттями та 

категоріями курсу; 
 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 
залік 

10 



 

2
2.2 

визначати перспективи розвитку 

громадянського суспільства за 

різних умов його функціонування, 

зокрема, в умовах різних типів 

держави і правової системи; 
 
 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 
залік 

10 

2
2.3 

з наукових позицій надавати 

відповідним суспільно-правовим 

явищам правильну оцінку, 

здійснювати пошук факторів, що 

здійснюють значний вплив на їх 

розвиток, розуміти їх соціальне 

призначення, місце і роль у правовій 

системі суспільства і держави.  
 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 
залік 

10 

 Комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання іноземних 

мов при самостійній підготовці до 

контрольного опитування/тесту 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, 
залік 

7,5 

2
3.2 

вести дискусії  стосовно питань 

взаємодії держави та 

громадянського суспільства на 

основі володіння категоріально-
поняттєвим апаратом політичної 

науки. 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна 

доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота 

7,5 

 Автономність та відповідальність:    
4

4.1 
самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з 

проблематики взаємодії держави та 

громадянського суспільства 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна доповідь, 
доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 

7,5 

4
4.2 

нести відповідальність за 

достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 

проведених самостійних  досліджень 

при підготовці до занять 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 
Усна 

доповідь, 

доповнення, 

участь  у 

дискусіях,  

контрольна 

робота, есе 

7,5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 



 

            Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1.1 

 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

1. Розуміти предметну область, етичні та правові 

засади професійної діяльності 
+    +    + +

+ 
+

+ 
+ 
+ 

+ + +  + 

4.  Мати навички професійної комунікації.        +
+ 

+
+ 

+ + 

5. Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній діяльності. 
       +  +

+ 
+

+ 

6.  Здатність аналізувати публічну політику на 

місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні. 

+ + + +
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

  +  

12.  Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів 

та інститутів, владу та урядування, політичні системи 

та режими, політичну поведінку у різних контекстах 

їх функціонування. 
 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

 +
+ 

+
+ 

+
+ 

 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.4.), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3; (комунікація – 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 
  1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 

1.3,1.4,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, – 12-20 балів  
  2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2,– 24-40 

балів. 
  3. Письмова контрольна робота Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4,  2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12-

20 балів 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на семінарах) 

та за самостійну роботу (есе). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,1.4,  2.1, 2.2, 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 12-20 балів. 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  



 

 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний 

мінімум – 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені 

теми в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить 

семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова 

кількість балів 
ПКР (підсумкова 

контрольна робота) / 

залік 

Підсумков

а оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 

 

 

7.2. Організація оцінювання:  

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11,12, 13, 14 протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності студента 

на занятті теми необхідно 

відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 12 Max – 20 

Самостійна робота До теми 1-7: Підготовка есе на тему 

дисципліни (за вибором студента)  

До теми 8-14: Підготовка есе на 

тему дисципліни (за вибором 

студента) 

Min – 12 

 

Min – 12 

Max – 20 

 

Max – 20 

Письмова 

контрольна робота 
До тем 1-14 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-14 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 



 

8-7 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
6-5 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
4-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
Доповнення / участь в дискусіях: 
5-4 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми;  
3-2 бали – доповнення змістовне;  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

1. Самостійна робота (есе): 
20-18 балів – студент у повному обсязі розкрив питання, вільно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу; 
17-15- бали – студент у достатньому обсязі розкрив питання, вільно його виклав в 

матеріалі, але не навів достатньої аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
14-12 бали – в цілому розкрив питання, але не продемонстрував глибину знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має в есе суттєві неточності; 
11-1 бали – не в повному розкрив питання, фрагментарно та поверхово його виклав, 

недостатньо розкрив зміст поставленого питання. Має суттєві помилки в есе. 
2. Письмова контрольна робота: 
20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 
15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  
10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
3. Підсумкова контрольна робота (залік): 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 



 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 
Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійн

а робота 
Частина І. Взаємодія громадянського суспільства і держави 
 
1

1 
Тема 1. Історичний розвиток взаємодії 

громадянського суспільства та держави 1  12 

2
2 

Тема 2. Громадянське суспільство як основа 

розбудови демократичної держави 1  12 

3
3 

Тема 3. Еволюції взаємодії держави і 

громадянського суспільства   1 12 

4
4 

Тема 4. Система інформаційного залучення 

громадськості до управління державними 

справами 
 1 12 

5
5 

Тема 5. Система правового залучення 

громадськості до управління державними 

справами 
1  12 

6
6 

Тема 6. Громадський моніторинг діяльності 

органів державної влади 1  12 

7
7  

Тема 7. Тенденції, виклики та перспективи 

розвитку ефективної взаємодії 

громадянського суспільства та держави в 

Україні 
  12 

Частина ІІ. Інформаційна політика 

 Тема 8. Основи законодавства України в 

інформаційній сфері. 1  12 

 Тема 9. Центральні органи державної 

влади України в галузі інформації   12 

 
Тема 10. Сучасний стан інформаційного 

простору України: засоби масової 

інформації. 
1  12 



 

 
Тема 11. Державна інформаційна політика 

в контексті інтеграції України в 

європейський та світовий інформаційний 

простір 

 1 12 

 Тема 12. Джерела загроз інформаційній 

безпеці України  1 12 

 Тема 13. Реальні та потенційні загрози 

інформацій безпеці України 1  12 

 Тема 14. Форми інформаційного 

протиборства 1  12 

 ВСЬОГО - 180 8 4 168 

 
Загальний обсяг – 180 год., в тому числі: 
Лекції – 8 год. 
Семінари– 4 год. 
Самостійна робота  - 168 год. 
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