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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Г алузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів - 4 Галузь знань 28 «Публічне
управління та

адміністрування»
нормативна

Модулів - 2 Напрям підготовки 281
«Публічне управління та

адміністрування»

Рік підготовки

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин - 90 1-й 2-й

Лекції

Тижневих годин для денної 
форми навчання: аудиторних - 
самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний
рівень: магістр

30 год. 10 год.
Семінарські, практичні

30 год. 10 год.
Лабораторні

Самостійна робота

60 год. 100 год.
Індивідуальні завдання: (для денної

форми навчання - індивідуальне
навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)

-
0 год.;

для заочної форми навчання -
письмова контрольна робота) -

0 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить:

для денної форми навчання - 50 % 
для заочної форми навчання – 16,6%
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою  вивчення  дисципліни є  формування  у  студентів  професійної
компетентності  з  питань  комунікаційної  взаємодії  органів  державної  влади  та
місцевого  самоврядування  з  об’єктами  публічного  адміністрування  шляхом
використанням  відповідних  методів  та  інформаційно-комунікаційних  технологій
задля покращення рівня і  якості  публічних послуг, що надаються громадянам,  та
подальшого розвитку публічної служби в Україні.

Основні завдання вивчення дисципліни:
формування у студентів сучасних теоретичних і  практичних знань,  умінь і

навичок щодо використання в процесі  публічного управління ефективних каналів
комунікацій з метою налагодження співробітництва та ефективної взаємодії органів
державної влади із суб’єктами громадянського суспільства;

формування  навичок  самостійної  роботи  з  відповідною  літературою,
науковими  джерелами,  інформаційними  ресурсами  Інтернету  з  питань
комунікативної діяльності у сфері публічного управління;

вироблення  вміння  обирати  найбільш  ефективні  методи,  інструментарій,
технології  комунікативної  діяльності  та  застосовувати  їх  у  своїй  професійній
діяльності.

У  результаті  вивчення  дисципліни  студенти  набувають  таких
компетентностей:

Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:
- уміння  критично  оцінювати  і  прогнозувати  соціальні,  економічні,

політичні, екологічні, культурні та інші події та явища;
- здатність  творчо  мислити,  вміння  доводити  та  відстоювати  власну

думку;
- здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів;
- уміння оперувати економічними категоріями та поняттями;
- уміння  на  основі  інформаційного  забезпечення  та  комп’ютерних

технологій;
- уміння  розробляти  достатню  кількість  альтернативних  варіантів

рішень;
- здатність  використовувати  оргтехніку,  універсальне  та  прикладне

програмне забезпечення відповідно до виду діяльності, документально оформляти
управлінське рішення;

- уміння  проводити  моніторинг  змін  у  законодавстві,  орієнтуватися  у
нормативних актах, щоб забезпечувати правомочність рішень.

Міжособистісні компетентності:
- уміння усного і письмового спілкування державною мовою;
- уміння використовувати невербальні засоби комунікації;
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- здатність дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі
в міжособистісних відносинах;

- уміння донести до фахівців і  нефахівців інформацію, ідеї,  проблеми,
рішення та власний позитивний досвід роботи у сфері професійної діяльності;

- усвідомлення та  дотримання загальнолюдських етичних цінностей,  у
т.ч. в професійній діяльності;

- розуміння  традицій  і  звичаїв  інших  культур,  уміння  проявляти
толерантне ставлення до думок інших людей;

- уміння протистояти проявам расової,  національної, вікової,  релігійної
дискримінації, тендерної нерівності;

- здатність  критично оцінювати явища,  події,  ситуації,  діяльність  осіб,
спираючись на отримані знання.

Системні компетентності:
- здатність до холістичного, аналітичного та системного мислення;
- уміння  організовувати  процес  виконання  завдань  у  відповідності  до

принципів і законів управління у сфері публічного адміністрування;
- здатність захищати інтереси держави, поєднувати та взаємоузгоджувати

суспільні, колективні та індивідуальні інтереси;
- здатність захищати права й свободи людини і громадянина;
- уміння  добирати  і  використовувати  ефективні  методи  комунікацій,

соціально-психологічного впливу у професійній та інших сферах діяльності;
- знання й уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної

діяльності  на  основі  інструкцій,  методичних  рекомендацій,  встановлених  норм,
нормативів, технічних умов тощо;

- уміння  ініціювати  нові  ідеї,  формулювати  їх  мету,  цілі,  завдання,
визначати необхідні ресурси;

- спроможність  використовувати  загальнонаукові  та  спеціальні  методи
пізнання у професійній діяльності;

- уміння приймати управлінські рішення у складних і непередбачуваних
умовах, застосовуючи нові підходи публічного менеджменту та прогнозування;

- здатність  дотримуватися  відповідних  методів  та  етики  ділового
спілкування;

- уміння організовувати управлінські відносини за допомогою сукупності
правових,  соціально-економічних,  соціально-психологічних  та  етичних  норм у  їх
взаємозв'язку.

Спеціальні (фахові) вміння (компетенції)
- знати  теоретико-методологічні  та  інституційні  основи  публічного

адміністрування;
- виявляти  здатність  оперувати  понятійно-категорійним  апаратом  з

питань публічного адміністрування та комунікацій у цій сфері;
- уміти добирати і використовувати відповідні методи, інструментарій та

технології комунікацій у сфері публічного адміністрування;

5



- володіти  технологіями  управління  конфліктами  у  публічному
адмініструванні  та  техніками  боротьби  зі  стресовими  ситуаціями;  -

використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення
процесу публічного адміністрування;

- володіти  традиційними  та  сучасними  методами  та  методологіями
дослідження у державно-управлінській сфері;

- аналізувати та порівнювати процеси становлення й розвитку публічного
адміністрування в Україні, обирати й застосовувати дієві моделі комунікацій у сфері
публічного адміністрування з метою створення умов для соціально - економічного
розвитку держави;

- аналізувати  та  вміти  вирішувати  проблеми,  що  виникають  у  сфері
публічного  адміністрування  на  різних  адміністративно-територіальних  рівнях,
висвітлювати  діяльність  органів  публічного  адміністрування,  використовуючи
різноманітні канали комунікацій;

- розуміти  вимоги  чинного  законодавства  України  для  розроблення  та
запровадження  нормативних  документів,  що  регламентують  діяльність  публічної
адміністрації, вміти доносити їх до громадянського суспільства;

- уміти  забезпечувати  відкритість  та  прозорість  діяльності  органів
публічного  адміністрування  шляхом  налагодження  їх  взаємодії  з  суб’єктами
громадянського  суспільства,  фізичними  та  юридичними  особами,  застосовуючи
комунікативні та інформаційні технології;

- уміння  в  умовах  виробничої  діяльності  та  визначеного  терміну
виконання,  використовуючи  типові  управлінські  технології,  організовувати
проведення нарад, зустрічей тощо за участю керівництва;

- уміння  застосовувати  комунікативні  технології  шляхом  організації
переговорного процесу;

- уміння  з  урахуванням  методів  і  принципів  побудови  організаційної
структури, виходячи з установчих документів, визначати інструменти психологічної
взаємодії,  розробляти  заходи  щодо  створення  соціально  психологічних  умов
діяльності  колективу,  забезпечувати  вирішення  конфліктів  в  організації
(підприємстві, установі).

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма навчання

усього
У тому числі

лекції семінари СРС
Індивід.
робота

Модуль 1.  Теоретичні основи соціальної взаємодії та комунікацій в публічному
управлінні

Тема  1.  Комунікація  як
стратегічний  ресурс  державно-
суспільного розвитку

8 4 4 -
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Тема  2.  Взаємозв’язок
комунікації  та  демократичного
управління

10 4 6

Тема 3.  Стратегічне планування
комунікації  у  публічному
управлінні

22 4 8 10 -

Тема 4. Конфліктний
менеджмент

22 4 8 10 -

Разом за модулем 1 62 16 16 30 -
Модуль 2.  Стратегії комунікативного менеджменту в публічному управлінні

Тема 5. Зв’язки з громадськістю
в публічному управлінні

8 2 2 4

Тема  6.   Комунікаційні
технології  в  публічному
управлінні. Основні канали

14 4 4 6

Тема  7.   Комунікаційні
механізми  формування
позитивного  іміджу  органів
публічного управління

18 4 4 10

Тема 8.  Організаційні
основи  функціонування
підрозділів  інформаційної
діяльності  та  комунікацій  з
громадськістю органів державної
влади  та  місцевого
самоврядування

18 4 4 10

Разом за модулем 2 58 14 14 30
Усього годин за програмою: 120 30 30 60
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4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для  активізації  процесу  навчання  студентів  в  ході  вивчення  дисципліни
застосовуються такі навчальні технології та засоби:

^ на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага
студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного
застосування  отриманих знань;  звертаються  до  зарубіжного досвіду  вирішення
окремих  проблем;  заохочуються  студенти  до  критичного  сприймання  нового
матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали,
схеми,  таблиці,  моделі,  графіки;  використовуються  технічні  засоби  навчання:
мультимедійний проектор, слайди тощо;

^ на  практичних  заняттях запроваджуються  різні  навчальні  технології:
семінар-розгорнута  бесіда,  обговорення  проблем,  дискусії;  семінар  -вирішення
ситуаційних  вправ;  семінар-розв’язання  проблемних  питань;  мозковий  штурм;
кейс-методи;  презентації;  аналіз  конкретної  ситуації;  робота  в  малих  групах;
рольові  та  ділові  ігри;  банки  візуального  супроводження;  письмовий  контроль
знань;  індивідуальне  та  групове  опитування;  перехресна  перевірка  завдань  з
наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.

Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий
контроль  відвідування  студентами  занять,  заохочення  навчальної  активності,
справедлива диференціація оцінок.

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох
етапів:

- поточного контролю роботи студентів;

- підсумкового контролю (залік).

Поточний  контроль здійснюється  в  процесі  вивчення  дисципліни  на
практичних  заняттях  і  проводиться  у  терміни,  які  визначаються  календарним
планом.

Завданням  поточного  контролю  є  перевірка  розуміння  та  засвоєння
теоретичного  матеріалу,  вироблення  навичок  проведення  розрахункових  робіт,
умінь самостійно опрацьовувати тексти,  здатності  осмислити зміст теми,  умінь
публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
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Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

- систематичність, активність, своєчасність та результативність
роботи

над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх
завдань та розв’язання задач;

- виконання завдань для самостійного опрацювання;

- виконання модульного завдання.

Поточний  контроль  знань,  вмінь  та  навичок  студентів  передбачає
застосування таких видів:

- тестові завдання;

- обговорення проблеми, дискусія;

- аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або
графічного матеріалу);

- ділові ігри (кейс-методи);

- презентації результатів роботи;

- інші.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання
усних та письмових завдань.

На  залік  виносяться  вузлові  питання,  завдання,  що  потребують  творчого
підходу та вміння синтезувати отримані знання.

Результати заліку студентів денної форми навчання оцінюються в діапазоні
від 0 до 25 балів, заочної - від 31 до 50 балів.

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ДЕННОЇ 
ФОРМИ НАВЧАННЯ

Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів - відмінно (А);

82-89 балів - добре (В);

9



75-81 балів - добре (С);

68-74 балів - задовільно (Б);

60-67 балів - задовільно (Е);

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання ^Х); 

1.34 алів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (Е).
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7. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ

1. Інформація  як  предмет  праці  в  державному управлінні  та  місцевому
самоврядуванні.

2. Поняття «відкритість» і «прозорість» державної влади.

3. Теоретичні  засади  комунікації:  основні  поняття,  термінологія,  їх
сутнісний зміст.

4. Поняття масової комунікації.

5. Сутність комунікацій в організації. Групи, форми, види комунікацій.

6. Комунікаційний процес, його елементи та етапи.

7. Типологічні ознаки державно-владної комунікації.

8. Комунікація як одна з функцій публічного управління.

9. Функціонування владних комунікацій в інформаційному суспільстві.

10. Новітні інформаційні та комунікаційні технології.

11. Інформаційно-комунікаційний менеджмент в глобальному суспільстві.

12. Проблеми  міжособистісних  комунікацій:  семантичні  бар’єри,
перешкоди,  обумовлені  соціальними  установками  людей,  невербальні
перешкоди, поганий зворотній зв'язок.

13. Шляхи підвищення ефективності міжособистісних комунікацій.

14. Моделі Паблік рилейшнз (ПР) в публічному адмініструванні.

15. Комунікаційний  інструментарій  прес-служби  органу  публічного
адміністрування.

16. Організаційні  форми  ПР-діяльності  органів  публічного
адміністрування.

17. Основні методи зв’язків із громадськістю.

18. Комунікативні  фактори  впливу  на  поведінку  об’єктів  публічного
адміністрування.

19. Зв’язки з громадськістю як особлива функція публічного управління.
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20. Вплив  інформаційного  забезпечення  органу  публічного
адміністрування на результати його діяльності.

21. Роль  інформаційного  забезпечення  в  аналітичній  діяльності  органів
публічного адміністрування.

22. Сучасні  технології  комунікативної  взаємодії  органів  публічного
адміністрування з громадськістю.

23. Взаємодія органів влади і ЗМІ у надзвичайних ситуаціях.

24. Лобізм  як  одна  з  комунікативних  технологій  впливу  на  процеси
розроблення державної політики.

25. Комунікативні якості публічного службовця.

26. Імідж керівника органу публічного адміністрування.

27. Комунікаційне забезпечення формування позитивного іміджу керівника
органу публічного адміністрування.

28. Головні  комунікаційні  канали  формування  іміджу органів  публічного
адміністрування та місцевого самоврядування.

29. Конфлікт, його сутнісний зміст, характеристика, складові.

30. Причини конфліктів в публічному адмініструванні.

31. Позитивні та негативні функції конфліктів у суспільстві:

32. Стратегії поведінки людей у конфлікті.

33. Правила безконфліктного спілкування в публічному адмініструванні.

34. Міжособистісні та міжгрупові конфлікти.

35. Політичні та соціальні конфлікти.

36. Організаційні та міжособистісні методи управління конфліктами.

37. Комунікативна культура службовця публічної сфери.

38. Головні  комунікаційні  канали  формування  іміджу  державних  органів
управління.

39. Перформанс  як  мистецтво  комунікації  та  його  роль  в  діяльності
державних посадовців.
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40. Медіатексти у системі публічних владних комунікацій.

41. Зовнішнє  консультування  в  діяльності  ПР-служб  органів  державної
влади та місцевого самоврядування.

42. Сутність лобізму та його роль у системі владних комунікацій.

43. Модель та стратегії  державного управління в умовах інформаційного
суспільства та електронного урядування.

44. Комунікативна  діяльність  публічного  службовця  в  світлі  етичних
принципів публічного адміністрування.

45. Комунікаційне забезпечення регіонального управління.

46. Види ПР-кампаній, їх особливості та характеристика.

47. Комунікативні стратегії в публічному адмініструванні.

48. Інформаційно-комунікативні технології в державному управлінні.

49. Відкритість  державної  влади  як  важливий  чинник  розвитку
демократичного суспільства.

50. Види  та  форми  управлінського  спілкування  в  процесі  ділової
комунікації.

51. Фактори  підвищення  ефективності  професійного  спілкування  в
публічному адмініструванні.

52. Інформаційна політика у сфері публічного адміністрування.

53. Інформаційні  ресурси  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування.

54. Впровадження  інформаційно-комунікаційних  технологій  в  діяльність
особи, суспільства, держави.

55. Нормативно-правове  забезпечення  сфери  комунікацій  публічного
адміністрування.

56. Взаємодія громадських рад з органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування.

57. Телекомунікаційні  та  інформаційно-комунікаційні  системи  в
публічному адмініструванні.
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58. Роль інформації в державному управлінні та місцевому самоврядуванні.

59. Міжнародні  стандарти  комунікативної  взаємодії  органів  публічного
адміністрування з громадянським суспільством.

60. Сучасна комунікаційна політика Європейського Союзу.
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