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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 − Опис навчальної дисципліни «Комунікації в публічному 
адмініструванні»  
 
Місце у 
структурно-
логічній 
схемі  
підготовки 

Пререквізити (Prerequisite): – 
 
Постреквізити (Postrequisite): Публічно-приватне 
партнерство та взаємодія зі стейкголдерами 

Мова  
викладання 

Українська 

Статус дисципліни: обовʼязкова 
Курс/семестр вивчення 1 
Кількість кредитів 
ЄКТС/кількість модулів  

3 

Денна форма навчання: 
Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр – 90; 2 семестр –  
– лекції: 1 семестр – 18; 2 семестр –  
– семінарські заняття: 1 семестр – 14; 2 семестр –  
– самостійна робота: 1 семестр – 58; 2 семестр –  
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК (залік); 2 семестр –  
Заочна форма навчання: 
Кількість годин: 1 семестр – 90; 2 семестр −  
– лекції: 1 семестр – 6; 2 семестр –  
– практичні заняття: 1 семестр – 6; 2 семестр –  
– самостійна робота: 1 семестр – 78; 2 семестр –  
– вид підсумкового контролю: 1 семестр – ПМК (залік); 2 семестр −  
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати  
навчання 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікації в пуб-

лічному адмініструванні» є набуття здобувачами вищої освіти, які 
навчаються за магістерською програмою, загальних і фахових компе-
тентностей щодо застосування комунікативних механізмів у процесі 
управлінської діяльності, забезпечення відкритості й прозорості фун-
кціонування органів публічної влади. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Ко-
мунікації в публічному адмініструванні» є: 
– сформувати у теоретичні знання і практичних навичок щодо нала-

годження і ведення комунікацій у процесі діяльності органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування та інших 
суб’єктів, діяльність яких пов’язана з публічним управлінням та 
адмініструванням; 

– охарактеризувати сутність, ознаки, функції комунікативного про-
цесу; 

– з’ясувати специфіку комунікації в системі публічного адміністру-
вання; 

– опанувати правові засади застосування комунікацій у публічному 
управлінні;  

– систематизувати засоби і методи комунікації в публічному адміні-
струванні; 

– розглянути основні види та форми комунікації в публічному ад-
мініструванні; 

– опанувати технології ефективної комунікації  для оптимізації 
управлінських процедур, створення довіри до органів публічної 
влади; 

– розвивати спроможність розробляти дієві стратегії і програми 
публічних органів влади у сфері публічного адміністрування; 

– сформувати практичні вміння і навички ефективної комунікації з 
громадськістю, доречного послугування інструментарієм оратор-
ської майстерності в процесі публічного управління;  

– проаналізувати міжнародний досвід комунікацій в органах публі-
чного управління, в інститутах Європейських співтовариств; 

– зміцнювати комунікативну культуру публічної особи. 
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Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисци-
пліна «Комунікації в публічному адмініструванні», програмні резуль-
тати навчання 
№ 
з/п 

Компетентності, якими по-
винен оволодіти студент 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 
1. ЗК01. Здатність до абстрак-

тного мислення, аналізу та 
синтезу.  

РН01. Знати теоретичні та прик-
ладні засади вироблення й аналізу 
публічної політики, основ та тех-
нологій прийняття управлінських 
рішень. 

2. ЗК05. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення та 
використовувати сучасні 
комунікаційні технології 

РН08. Уміти здійснювати ефекти-
вну комунікацію, аргументувати 
свою позицію, використовувати 
сучасні інформаційні та комуні-
каційні технології у сфері публіч-
ного управління та адміністру-
вання на засадах соціальної 
відповідальності, правових та 
етичних норм 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1. СК02. Здатність організо-

вувати діяльність органів 
публічного управління та 
інших організацій публіч-
ної сфери.  

РН10. Представляти органи пуб-
лічного управління й інші органі-
зації публічної сфери та презен-
тувати для фахівців і широкого 
загалу результати їх діяльності. 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 
Програму навчальної дисципліни  

«Комунікації в публічному адмініструванні» 

 обговорено і схвалено на засіданні кафедри  

педагогіки та суспільних наук 

Протокол засідання кафедри від «20» травня 2021 року № 11 
 

 
Програмний зміст навчальної дисципліни 

 
МОДУЛЬ 1. КОМУНІКАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ 

ПРОЦЕС У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Тема 1. Комунікативний процес: сутність, ознаки, функції 

Поняття «спілкування», «комунікація» та «інформація»: спільне і 
відмінне. Способи і засоби комунікації. Класифікація комунікації та 
інформації. Види, рівні і форми комунікативної діяльності. 
Комунікативний процес, його складники. Психологічні й 
міжособистісні аспекти комунікації. Етапи здійснення 
комунікативного процесу. Комунікативні закони. Комунікативні 
бар’єри: види, причини їх виникнення та способи усунення. Сутність 
поняття «конфлікт». Особливості кризових комунікацій. 
Комунікативні підходи до вирішення конфлікту Критерії ефективної 
комунікації. Методи вдосконалення комунікативного процесу.  

 
Тема 2. Специфіка комунікації в системі  

публічного адміністрування 
Парадигма комунікації в публічному адмініструванні. Принципи та 

функції комунікації в публічному адмініструванні, їх характеристика. 
Комунікативний простір у публічному адмініструванні. Комунікатив-
ний менеджмент: зміст, технології, функції. 

Засоби комунікацій у системі публічного адміністрування (офіційні 
інтернет-сайти, урядова комунікаційна платформа, соціальні мережі, 
друковані засоби масової інформації, листівки, оголошення, інформа-
ційні вісники, бюлетені). 

Методи комунікації в системі публічного адміністрування (опри-
люднення результатів діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, інформування, розміщення інформації на офіційних 
вебсайтах, забезпечення наповнення тематичних сторінок (рубрик), 
переконання, залучення, просвіта, пояснення, роз’яснення, діалог, 
медіація, обговорення тощо). 
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Тема 3. Комунікативна компетентність  
у системі публічного управління 

Поняття комунікативної компетентності. Складники комунікатив-
ної компетентності. Парадигма комунікативної компетентності поса-
довця у сфері публічного адміністрування.  

Елементи комунікативної культури публічного управлінця. Шляхи 
формування та вдосконалення комунікативної компетентності публіч-
ного управлінця. 

 
Тема 4. Державна інформаційна політика та її репрезентація  

засобами комунікативної діяльності  
у сфері публічного адміністрування 

Окремі положення Конституції України, Законів України («Про ін-
формацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну 
службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», 
«Про електронні документи та електронний документообіг» тощо) та 
інших нормативно-правових актів, які гарантують права громадян і 
регулюють інформаційно-комунікативну діяльність. 

Основні напрями, суб’єкти, гарантії та права на інформацію. Масо-
ва інформація та засоби масової інформації, інформаційна продукція 
та інформаційна послуга, відповідальність за порушення законодавст-
ва про інформацію. Пріоритети державної політики в інформаційній 
сфері: забезпечення інформаційної безпеки; захисту і розвитку інфор-
маційного простору України, конституційного права громадян на ін-
формацію. Відкритість та прозорість держави перед громадянами; 
формування позитивного міжнародного іміджу України. Структурні 
підрозділи, відповідальні за внутрішні та зовнішні комунікації (під-
розділи комунікацій та інформаційної політики, прес-центри): функ-
ції, завдання, відмінності. 

 
Тема 5. Комунікації із засобами масової інформації 

Засоби масової інформації як структурний елемент громадянського 
суспільства та їх вплив на місцеве самоврядування. Особливості ко-
мунікації публічної влади із засобами масової інформації. Правовий 
аналіз висвітлення діяльності органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування за допомогою засобів масової інформації. Фо-
рми і порядок висвітлення діяльності органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування. Форми підготовки та оприлюднення 
інформації. 
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Тема 6. Ефективна комунікація з громадськістю  
в публічному адмініструванні 

Значення громадської думки у формуванні та реалізації державної 
політики. Публічні заходи та їх види. Форми і методи комунікацій з 
громадськістю. Форми консультацій із громадськістю. Вивчення, оці-
нювання та врахування громадської думки під час прийняття управ-
лінських рішень. Інструменти взаємодії посадових осіб публічної вла-
ди з громадськістю. Порядок проведення консультацій із 
громадськістю. Поняття, види, класифікація та структура колегіальних 
консультативно-дорадчих органів. Діяльність громадських рад при 
органах державної влади та органах місцевого самоврядування: 
основні завдання, функції, повноваження, формування складу 
представників. Участь громадської ради в прийнятті управлінських 
рішень та інструменти її взаємодії з органами публічної влади. 
 

Модуль 2. КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ 
АДМІНІСТРУВАННІ 

Тема 7. Формування та реалізація комунікативної стратегії  
органу публічного управління 

Поняття комунікаційної стратегії. Мета, завдання, функції, види 
комунікаційних стратегій. Етапи формування та реалізації комуніка-
ційної стратегії. Складники комунікаційної стратегії. Стратегічні та 
оперативні цілі. Визначення цільової аудиторії. Форми і канали кому-
нікації з цільовою аудиторією. План реалізації комунікативної страте-
гії. Механізми формування та реалізації комунікаційної стратегії. По-
казники ефективності та методи оцінки комунікаційної стратегії. 
Основні проблеми формування інформаційно-технологічного просто-
ру функціонування органів державного управління. 
 

Тема 8. Комунікативні стратегії територіальних громад  
Поняття про ефективність комунікаційних стратегій територіаль-

них громад. Особливості організації комунікацій із громадою, громад-
ськими об’єднаннями, органами державної влади, потенційними інве-
сторами, туристами, іноземними партнерами щодо активізації 
місцевого економічного розвитку. Комунікації з питань формування 
та розподілу громадського бюджету територіальної громади, ініцію-
вання соціальних проєктів, екологічних акцій, конкурсів, громадських 
обговорень. Інформаційно-комунікативна підтримка втілення місце-
вих ініціатив і реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. 
Інструменти комунікації для розвитку сільських територій. Інституці-
ональне забезпечення формування та реалізації комунікаційної страте-
гії сільської територіальної громади. 
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Тема 9. Комунікативні стратегії у сферах запобігання та протидії 
корупції, європейської інтеграції, гендерної рівності 

Спецпроєкти щодо відкритості влади та запобігання корупції. Стан 
і проблеми комунікації у сфері європейської інтеграції. Комунікативні 
цілі, цільова аудиторія, принципи й етапи реалізації стратегії у сфері 
європейської інтеграції. Мета, завдання, принципи комунікації у сфері 
гендерної рівності.  
 

Тема 10. Комунікативні / інформаційні кампанії 
Поняття, мета, завдання, функції інформаційно-комунікативної ка-

мпанії. Мета, завдання, функції, принципи, цільова аудиторія, прин-
ципи й етапи підготовки та проведення комунікативної / інформацій-
ної кампанії. Аналіз результатів комунікативної / інформаційної 
кампанії. 
 

Тема 11. Комунікації в соціальних мережах  
Можливості та переваги соціальних мереж у процесі комунікації 

публічної влади з громадськістю. Розроблення стратегії роботи в 
соціальних мережах. Планування, створення й курування контенту. 
Залучення аудиторії та відповіді на коментарі користувачів. Кампанії 
та планування кампаній у соціальних мережах. Ефективність 
комунікації в соціальних мережах. Культура спілкування в соціальній 
мережі. 

 
Тема 12. Публічний виступ та майстерність комунікації  

з аудиторією 
Значення публічного виступу в діяльності публічної особи. Різно-

види публічного виступу. Етичні норми спілкування. Комунікативні 
ситуації та комунікативна поведінка. Риторична техніка оратора. Мо-
вні особливості публічного виступу. Невербальні засоби в публічному 
виступі. Організація та етапи підготовки спікера до публічного висту-
пу. Оцінка можливих варіантів реакції співрозмовників. Запобігання 
конфліктів під час публічного виступу. Форми, зміст і структура пре-
зентаційних матеріалів для публічного виступу 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни 
з розподілом навчального часу за видами занять 

 
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Комунікації в 
публічному адмініструванні» для студентів денної форми навчання 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня 
програма «Публічне адміністрування» 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами 
занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 
МОДУЛЬ 1. КОМУНІКАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС 

У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

1.  
Комунікативний процес: сутність, 
ознаки, функції  

7 2 – 5 

2.  
Специфіка комунікації в системі 
публічного адміністрування 

8 2 2 4 

3.  
Комунікативна компетентність 
посадових осіб у сфері публічного 
адміністрування 

8 2 2 4 

4.  

Державна інформаційна політика 
та її репрезентація засобами кому-
нікативної діяльності у сфері пуб-
лічного адміністрування 

7 2 – 5 

5.  
Комунікації із засобами масової 
інформації 

7 – 2 5 

6.  
Ефективна комунікація з громадсь-
кістю в публічному адмініструван-
ні 

8 2 2 4 

 Усього за модулем 1 45 10 8 27 
МОДУЛЬ 2. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ 

АДМІНІСТРУВАННІ 

7.  
Формування та реалізація комуні-
кативної стратегії органу публічно-
го управління 

7 2 – 5 

8.  
Комунікативні стратегії територіа-
льних громад 

7 2 – 5 

9.  
Комунікативні стратегії у сферах 
запобігання та протидії корупції, 
європейської інтеграції, гендерної 

7 – 2 5 
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рівності 

10.  
Комунікативні / інформаційні кам-
панії 

8 – 2 6 

11.  Комунікації в соціальних мережах  7 2 – 5 

12.  
Публічний виступ та майстерність 
комунікації з аудиторією 

9 2 2 5 

 Усього за модулем 2 45 8 6 31 
 Разом 90 18 14 58 
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Комунікації в 
публічному адмініструванні» для студентів заочної форми навчання 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітня 
програма «Публічне адміністрування» 
 

№ 
з 
 /  
п 

Назва модуля (розділу), теми 
навчальної дисципліни 

 

Кількість годин за видами 
занять 

р
а
зо

м
 

аудиторні 
заняття 

Поза-
аудиторні 
заняття 

лекції 
практичні 

заняття 
самостійна 

робота 
МОДУЛЬ 1. КОМУНІКАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС 

У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
1.  Комунікативний процес: сутність, 

ознаки, функції  
8 2 – 6 

2.  
Специфіка комунікації в системі 
публічного адміністрування 

7 – – 7 

3.  
Комунікативна компетентність 
посадових осіб у сфері публічного 
адміністрування 

9 2 – 7 

4.  

Державна інформаційна політика 
та її репрезентація засобами кому-
нікативної діяльності у сфері пуб-
лічного адміністрування 

8 – 2 6 

5.  
Комунікації із засобами масової 
інформації 

7 – – 7 

6.  
Ефективна комунікація з громадсь-
кістю в публічному адмініструван-
ні 

6 – – 6 

 Усього за модулем 1 45 4 2 39 
МОДУЛЬ 2. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ 

АДМІНІСТРУВАННІ 

7.  
Формування та реалізація комуні-
кативної стратегії органу публічно-
го управління 

8 2 – 6 

8.  
Комунікативні стратегії територіа-
льних громад 

7 – – 7 

9.  

Комунікативні стратегії у сферах 
запобігання та протидії корупції, 
європейської інтеграції, гендерної 
рівності 

7 – – 7 

10.  Комунікативні / інформаційні кам- 8 –  6 
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панії 
11.  Комунікації в соціальних мережах  8 2 – 6 

12.  
Публічний виступ та майстерність 
комунікації з аудиторією 

7 – – 7 

 Усього за модулем 2 45 2 4 39 
 Разом 90 6 6 78 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Комунікації в публічному адмініструванні», яка 
викладається для студентів денної форми навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністру-
вання 
  
 

Назва теми (лекції) та питан-
ня теми (лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

Назва теми та питання  
практичного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

Завдання самостійної робо-
ти в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 
г
о

д
и

н
 

 

1 2 3 4 5 6 
МОДУЛЬ 1. КОМУНІКАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Тема 1. Комунікативний процес: сутність, ознаки, функції 

1. Мета і завдання курсу 
«Комунікації  в публічному 
адмініструванні» 
2. Поняття комунікації. 
3. Види, рівні і форми комуні-
кативної діяльності.  
4. Комунікативний процес, 
його складники.  
5. Комунікативні закони.  
6. Комунікативні бар’єри: ви-
ди, причини їх виникнення та 
способи усунення.  
7. Особливості кризових кому-
нікацій.  

2 1. Поняття «спілкування», «ко-
мунікація» та «інформація»: 
спільне і відмінне.  
2. Класифікація комунікації та 
інформації. 
3. Складники комунікативного 
процесу.  
4. Психологічні й міжособистіс-
ні аспекти комунікації.  
5. Сутність поняття «конфлікт». 
6. Комунікаційні підходи до 
вирішення конфлікту. 
7. Критерії ефективної комуні-
кації. 
 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Способи і засоби комуні-
кації. 
2. Етапи здійснення комуні-
кативного процесу. 
3. Методи вдосконалення 
комунікативного процесу. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтролю 
знань за темою. 

5 
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1 2 3 4 5 6 
Тема 2. Специфіка комунікації в системі публічного адміністрування 

1. Парадигма комунікації в 
публічному адмініструванні. 
2. Комунікативний простір у 
публічному адмініструванні.  
3. Засоби комунікацій у систе-
мі публічного адміністрування. 
4. Методи комунікації в систе-
мі публічного адміністрування 
 

2 1. Принципи та функції комуні-
кації в публічному адміністру-
ванні, їх характеристика.  
2. Засоби комунікацій у системі 
публічного адміністрування 
(офіційні інтернет-сайти, урядова 
комунікаційна платформа, соціа-
льні мережі, друковані засоби 
масової інформації, листівки, 
оголошення, інформаційні вісни-
ки, бюлетені). 
3. Методи комунікації в системі 
публічного адміністрування 
(оприлюднення результатів дія-
льності органів державної влади 
та місцевого самоврядування, 
інформування, розміщення інфо-
рмації на офіційних вебсайтах, 
забезпечення наповнення тема-
тичних сторінок (рубрик), пере-
конання, залучення, просвіта, 
пояснення, роз’яснення, діалог, 
медіація, обговорення тощо). 

2 Завдання 1. Питання для са-
мостійного вивчення 
1. Комунікативний мене-
джмент: зміст, функції, тех-
нології.   

Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

4 

Тема 3. Комунікативна компетентність посадових осіб у сфері публічного адміністрування 

1. Поняття комунікативної 
компетентності.  
2. Парадигма комунікативної 
компетентності посадовця у 

2 1. Складники комунікативної 
компетентності посадових осіб у 
сфері публічного адмініструван-
ня.  

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Основні види та форми 
комунікації, їх характеристи-

4 
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1 2 3 4 5 6 
сфері публічного адміністру-
вання.  

3. Комунікативна культура, 
комунікативні здібності та ко-
мунікативна репутація публіч-
ного управлінця.  
4. Форми комунікації в діяль-
ності суб’єктів публічно-го 
управління. 
 

2. Шляхи формування та вдос-
коналення комунікативної ком-
петентності публічного управлі-
нця. 
3. Найбільш поширені форми 
комунікації в діяльності суб’єктів 
публічного управління: прийом 
співробітників і громадян; спів-
бесіда; зустріч; консультація; 
круглий  стіл; семінар; засідання; 
нарада; загальні збори; урочиста 
подія; громадські слухання; пуб-
лічні дебати; брифінг; прес-
конференція; прес-тур; вхідна та 
вихідна кореспонденція; зворот-
ний зв’язок тощо.  

ка.  
2. Аналіз успішних практик 
комунікативної діяльності 
посадових осіб публічної 
влади. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 4. Державна інформаційна політика та її репрезентація засобами комунікативної діяльності  
у сфері публічного адміністрування 

1. Нормативно-правові акти , 
які гарантують права громадян 
і регулюють інформаційно-
комунікативну діяльність.  
2. Пріоритети державної полі-
тики в інформаційній сфері: 
забезпечення інформаційної 
безпеки; захисту і розвитку 
інформаційного простору Укра-
їни, конституційного права 
громадян на інформацію. 

2 1. Основні напрями, суб’єкти, 
гарантії та права на інформацію.  
2. Відкритість та прозорість 
держави перед громадянами; 
формування позитивного міжна-
родного іміджу України. 
3. Діяльність підрозділів кому-
нікацій та інформаційної політи-
ки, прес-центрів: функції, за-
вдання, пріоритети.  
 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Масова інформація та засоби 
масової інформації. 
2.  Інформаційна продукція та 
інформаційна послуга. 
3.  Відповідальність за пору-
шення законодавства про інфо-
рмацію. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний ма-

5 
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1 2 3 4 5 6 
3. Структурні підрозділи, від-
повідальні за внутрішні та зов-
нішні комунікації (підрозділи 
комунікацій та інформаційної 
політики, прес-центри): функ-
ції, завдання, відмінності. 

теріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тестуван-
ня самоконтролю знань за те-
мою. 

Тема 5. Комунікації із засобами масової інформації 
1. Засоби масової інформації 
як структурний елемент грома-
дянського суспільства та їх 
вплив на місцеве самовряду-
вання.  
2. Порядок висвітлення діяль-
ності органів державної влади 
та органів місцевого самовря-
дування.  
3. Методи і форми підготовки 
та оприлюднення інформації. 

– 1. Особливості комунікації пуб-
лічної влади із засобами масової 
інформації.  
2. Порядок висвітлення діяльно-
сті органів державної влади та 
органів місцевого самоврядуван-
ня.  
3. Форми підготовки та оприлю-
днення інформації. 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Правовий аналіз висвітлен-
ня діяльності органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування за допомогою 
засобів масової інформації.  
2. Зарубіжний досвід комуні-
кації публічної влади та засо-
бів масово інформації. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

5 

Тема 6. Ефективна комунікація з громадськістю в публічному адмініструванні 
1. Публічні заходи та їх види 
2. Форми і методи комунікацій 
з громадськістю.  
3. Інструменти взаємодії поса-
дових осіб публічної влади з 

2 1. Значення громадської думки у 
формуванні та реалізації держав-
ної політики.  
2. Форми консультацій із гро-
мадськістю.  

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
Вивчення, оцінювання та 
врахування громадської дум-
ки під час прийняття управ-

4 
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громадськістю. 
4. Поняття, види, класифікація 
та структура колегіальних кон-
сультативно-дорадчих органів.  
5. Діяльність громадських рад 
при органах державної влади та 
органах місцевого самовряду-
вання: основні завдання, функ-
ції, повноваження, формування 
складу представників. 

3. Порядок проведення консуль-
тацій із громадськістю. 
4. Участь громадської ради в 
прийнятті управлінських рішень 
та інструменти її взаємодії з ор-
ганами публічної влади. 

лінських рішень. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

МОДУЛЬ 2. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 
Тема 7. Формування та реалізація комунікативної стратегії органу публічного управління 

1. Поняття комунікативної 
стратегії.  
2. Мета, завдання, функції, 
види комунікативних стратегій. 
3. Складники комунікативної 
стратегії.  
4. Етапи формування та реалі-
зації комунікативної стратегії. 

2 1. Складники комунікативної 
стратегії.  
2. Стратегічні та оперативні цілі.  
3. Визначення цільової аудито-
рії.  
4. Форми і канали комунікації з 
цільовою аудиторією.  
5. План реалізації комунікатив-
ної стратегії.  
6. Механізми формування та 
реалізації комунікативної страте-
гії.  
7. Показники ефективності та 
методи оцінки комунікативної 
стратегії. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Основні проблеми форму-
вання інформаційно-
технологічного простору 
функціонування органів пуб-
лічного управління. 
2. Зарубіжний досвід реалі-
зації комунікативної стратегії 
органу публічного управлін-
ня. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

5 
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Тема 8. Комунікативні стратегії територіальних громад 

1. Поняття про ефективність 
комунікативних стратегій тери-
торіальних громад.  
2. Особливості організації ко-
мунікацій щодо активізації 
місцевого економічного розви-
тку. 
3. Інформаційно-комунікатив-
на підтримка втілення місцевих 
ініціатив. 

2 1. Особливості організації кому-
нікацій із громадою, громадсь-
кими об’єднаннями, органами 
державної влади, потенційними 
інвесторами, туристами, інозем-
ними партнерами щодо активіза-
ції місцевого економічного роз-
витку. 
2. Комунікації з питань форму-
вання та розподілу громадського 
бюджету територіальної громади, 
ініціювання соціальних проєктів, 
екологічних акцій, конкурсів, 
громадських обговорень.  
3. Інформаційно-комунікативна 
підтримка втілення місцевих 
ініціатив і реалізації проєктів 
міжнародної технічної допомоги. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Інструменти комунікації 
для розвитку сільських тери-
торій.  
2. Інституціональне забезпе-
чення формування та реаліза-
ції комунікаційної стратегії 
сільської територіальної гро-
мади. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

5 

Тема 9. Комунікативні стратегії у сферах запобігання та протидії корупції, європейської інтеграції,  
гендерної рівності 

1. Стан і проблеми комунікації 
у сфері запобігання та протидії 
корупції.  
2. Комунікативні стратегії у 
сфері європейської інтеграції. 
3. Мета, завдання, принципи 
комунікації у сфері гендерної 
рівності. 

– 1. Проблеми комунікації у сфері 
запобігання та протидії корупції. 
2. Комунікативні стратегії у 
сфері європейської інтеграції. 
3. Система комунікації у сфері 
гендерної рівності. 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Спецпроєкти щодо відкри-
тості влади та запобігання 
корупції.  
2. Зарубіжний досвід реалі-
зації комунікативних страте-
гій у сфері гендерної рівності. 

5 
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Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 10. Комунікативні / інформаційні кампанії 
1. Поняття інформаційно-
комунікативної кампанії.  

2. Мета, завдання, функції ін-
формаційно-комунікативної 
кампанії. 
3. Вивчення цільової аудиторії. 
4. Етапи підготовки та прове-
дення комунікативної / інфор-
маційної кампанії. 

– 1. Інформаційно-комунікативної 
кампанія: поняття, мета, завдан-
ня, функції.  
2.  Робота з цільовою аудиторією. 
3. Етапи підготовки та проведен-
ня комунікативної / інформацій-
ної кампанії. 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Аналіз результатів комуні-
кативної / інформаційної кам-
панії.  
2. Нормативно-правове за-
безпечення інфраструктурно-
го рівня ІТ-архітектури сис-
теми електронного 
урядування. 
3. Прикладний рівень ІТ – 
архітектури системи елект-
ронного урядування:підрівень 
додатків, презентаційний та 
канальні підрівні. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 
 

6 
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Тема 11. Комунікації в соціальних мережах 

1. Можливості та переваги 
соціальних мереж у процесі 
комунікації публічної влади з 
громадськістю.  
2. Розроблення стратегії робо-
ти в соціальних мережах.  
3. Планування, створення й 
курування контенту.  
4. Залучення аудиторії та від-
повіді на коментарі користува-
чів.  

2 1. Кампанії та планування кампа-
ній у соціальних мережах. 
2. Ефективність комунікації в 
соціальних мережах. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
Культура спілкування в соці-
альній мережі. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

5 

Тема 12. Публічний виступ та майстерність комунікації з аудиторією 
1. Значення публічного висту-
пу в діяльності публічної осо-
би.  
2. Різновиди публічного ви-
ступу.  
3. Організація та етапи підго-
товки спікера до публічного 
виступу.  
4. Форми, зміст і структура 
презентаційних матеріалів для 
публічного виступу. 

2 1. Комунікативні ситуації та 
комунікативна поведінка.  
2. Риторична техніка оратора.  
3. Мовні особливості публічного 
виступу.  
4. Запобігання конфліктів під 
час публічного виступу.  
 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Етичні норми спілкування.  
2. Оцінка можливих варіантів 
реакції співрозмовників.  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

5 

Разом із дисципліни 18  14  58 
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Таблиця 4.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Комунікативні технології в публічному адміністру-
ванні», яка викладається для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування  
 

Назва теми (лекції) та питан-
ня теми (лекції) 

К
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Назва теми та питання  
практичного заняття 
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Завдання самостійної робо-
ти в розрізі тем 
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ь

 
г
о

д
и
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1 2 3 4 5 6 
МОДУЛЬ 1. КОМУНІКАЦІЯ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Тема 1. Комунікативний процес: сутність, ознаки, функції 

1. Мета і завдання курсу 
«Комунікації  в публічному 
адмініструванні». 
Поняття комунікації. 
2. Види, рівні і форми комуні-
кативної діяльності.  
3. Комунікативний процес, його 
складники.  
4. Комунікативні закони.  
5. Комунікативні бар’єри: види, 
причини їх виникнення та спо-
соби усунення.  
6. Особливості кризових кому-
нікацій.  

2 1. Поняття «спілкування», «ко-
мунікація» та «інформація»: 
спільне і відмінне.  
2. Класифікація комунікації та 
інформації. 
3. Складники комунікативного 
процесу.  
4. Психологічні й міжособистісні 
аспекти комунікації.  
5. Сутність поняття «конфлікт». 
6. Комунікаційні підходи до ви-
рішення конфлікту. 
7. Критерії ефективної комуніка-
ції. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Способи і засоби комуніка-
ції. 
2. Етапи здійснення комуніка-
тивного процесу. 
3. Методи вдосконалення 
комунікативного процесу. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати 
тестування самоконтролю 
знань за темою. 

6 

Тема 2. Специфіка комунікації в системі публічного адміністрування 
1. Парадигма комунікації в – 1. Принципи та функції комуні- – Завдання 1. Питання для са- 7 
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публічному адмініструванні. 
2. Комунікативний простір у 
публічному адмініструванні.  
3. Засоби комунікацій у системі 
публічного адміністрування. 
4. Методи комунікації в системі 
публічного адміністрування 
 

кації в публічному адміністру-
ванні, їх характеристика.  
2. Засоби комунікацій у системі 
публічного адміністрування 
(офіційні інтернет-сайти, урядова 
комунікаційна платформа, соціа-
льні мережі, друковані засоби 
масової інформації, листівки, 
оголошення, інформаційні вісни-
ки, бюлетені). 
3. Методи комунікації в системі 
публічного адміністрування 
(оприлюднення результатів дія-
льності органів державної влади 
та місцевого самоврядування, 
інформування, розміщення інфо-
рмації на офіційних вебсайтах, 
забезпечення наповнення тема-
тичних сторінок (рубрик), пере-
конання, залучення, просвіта, 
пояснення, роз’яснення, діалог, 
медіація, обговорення тощо). 

мостійного вивчення 
1. Комунікативний менедж-
мент: зміст, функції, техноло-
гії.   
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 3. Комунікативна компетентність посадових осіб у сфері публічного адміністрування 
1. Поняття комунікативної 
компетентності.  
2. Парадигма комунікативної 
компетентності посадовця у 
сфері публічного адміністру-
вання.  

2 1. Складники комунікативної 
компетентності посадових осіб у 
сфері публічного адмініструван-
ня.  
2. Шляхи формування та вдоско-
налення комунікативної компе-

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Основні види та форми 
комунікації, їх характеристи-
ка.  
2. Аналіз успішних практик 

7 



25 

 

1 2 3 4 5 6 
3. Комунікативна культура, 
комунікативні здібності та ко-
мунікативна репутація публіч-
ного управлінця.  
4. Форми комунікації в діяль-
ності суб’єктів публічно-го 
управління. 
 

тентності публічного управлінця. 
3. Найбільш поширені форми 
комунікації в діяльності суб’єктів 
публічного управління: прийом 
співробітників і громадян; спів-
бесіда; зустріч; консультація; 
круглий  стіл; семінар; засідання; 
нарада; загальні збори; урочиста 
подія; громадські слухання; пуб-
лічні дебати; брифінг; прес-
конференція; прес-тур; вхідна та 
вихідна кореспонденція; зворот-
ний зв’язок тощо.  

комунікативної діяльності 
посадових осіб публічної 
влади. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 4. Державна інформаційна політика та її репрезентація засобами комунікативної діяльності  
у сфері публічного адміністрування 

1. Нормативно-правові акти, які 
гарантують права громадян і 
регулюють інформаційно-
комунікативну діяльність.  
2. Пріоритети державної полі-
тики в інформаційній сфері: 
забезпечення інформаційної 
безпеки; захисту і розвитку 
інформаційного простору Укра-
їни, конституційного права 
громадян на інформацію. 
3. Структурні підрозділи, від-
повідальні за внутрішні та зов-
нішні комунікації (підрозділи 

– 1. Основні напрями, суб’єкти, 
гарантії та права на інформацію.  
2. Відкритість та прозорість дер-
жави перед громадянами; форму-
вання позитивного міжнародного 
іміджу України. 
3. Діяльність підрозділів комуні-
кацій та інформаційної політики, 
прес-центрів: функції, завдання, 
пріоритети.  
 

2 Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Масова інформація та засоби 
масової інформації. 
2. Інформаційна продукція та 
інформаційна послуга. 
3. Відповідальність за порушен-
ня законодавства про інформа-
цію. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний ма-
теріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тестуван-
ня самоконтролю знань за те-

6 
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комунікацій та інформаційної 
політики, прес-центри): функ-
ції, завдання, відмінності. 

мою. 

Тема 5. Комунікації із засобами масової інформації 
1. Засоби масової інформації як 
структурний елемент грома-
дянського суспільства та їх 
вплив на місцеве самовряду-
вання.  
2. Порядок висвітлення діяль-
ності органів державної влади 
та органів місцевого самовря-
дування.  
3. Методи і форми підготовки 
та оприлюднення інформації. 

– 1. Особливості комунікації пуб-
лічної влади із засобами масової 
інформації.  
2. Порядок висвітлення діяльнос-
ті органів державної влади та 
органів місцевого самоврядуван-
ня.  
3. Форми підготовки та оприлю-
днення інформації. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Правовий аналіз висвітлення 
діяльності органів державної 
влади та органів місцевого 
самоврядування за допомогою 
засобів масової інформації. 
2. Зарубіжний досвід комуні-
кації публічної влади та засо-
бів масово інформації. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

7 

Тема 6. Ефективна комунікація з громадськістю в публічному адмініструванні 
1. Публічні заходи та їх види. 
2. Форми і методи комунікацій 
з громадськістю.  
3. Інструменти взаємодії поса-
дових осіб публічної влади з 
громадськістю. 
4. Поняття, види, класифікація 
та структура колегіальних кон-

– 1. Значення громадської думки у 
формуванні та реалізації держав-
ної політики.  
2. Форми консультацій із громад-
ськістю.  
3. Порядок проведення консуль-
тацій із громадськістю. 
4. Участь громадської ради в 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Вивчення, оцінювання та 
врахування громадської дум-
ки під час прийняття управ-
лінських рішень. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 

6 
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сультативно-дорадчих органів.  
5. Діяльність громадських рад 
при органах державної влади та 
органах місцевого самовряду-
вання: основні завдання, функ-
ції, повноваження, формування 
складу представників. 

прийнятті управлінських рішень 
та інструменти її взаємодії з ор-
ганами публічної влади. 

опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

МОДУЛЬ 2. КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 
Тема 7. Формування та реалізація комунікативної стратегії органу публічного управління 

1. Поняття комунікативної 
стратегії.  
2. Мета, завдання, функції, 
види комунікативних стратегій. 
3. Складники комунікативної 
стратегії.  
4. Етапи формування та реалі-
зації комунікативної стратегії. 

2 1. Складники комунікативної 
стратегії.  
2. Стратегічні та оперативні цілі.  
3. Визначення цільової аудиторії.  
4. Форми і канали комунікації з 
цільовою аудиторією.  
5. План реалізації комунікативної 
стратегії.  
6. Механізми формування та 
реалізації комунікативної страте-
гії.  
7. Показники ефективності та 
методи оцінки комунікативної 
стратегії. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Основні проблеми форму-
вання інформаційно-
технологічного простору 
функціонування органів пуб-
лічного управління. 
2. Зарубіжний досвід реаліза-
ції комунікативної стратегії 
органу публічного управлін-
ня. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

6 

Тема 8. Комунікативні стратегії територіальних громад 
1. Поняття про ефективність 
комунікативних стратегій тери-

– 1. Особливості організації кому-
нікацій із громадою, громадсь-

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 

7 
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торіальних громад.  
2. Особливості організації ко-
мунікацій щодо активізації 
місцевого економічного розви-
тку. 
3. Інформаційно-комунікатив-
на підтримка втілення місцевих 
ініціатив 

кими об’єднаннями, органами 
державної влади, потенційними 
інвесторами, туристами, інозем-
ними партнерами щодо активіза-
ції місцевого економічного роз-
витку. 
2. Комунікації з питань форму-
вання та розподілу громадського 
бюджету територіальної громади, 
ініціювання соціальних проєктів, 
екологічних акцій, конкурсів, 
громадських обговорень.  
3. Інформаційно-комунікативна 
підтримка втілення місцевих 
ініціатив і реалізації проєктів 
міжнародної технічної допомоги. 

1. Інструменти комунікації 
для розвитку сільських тери-
торій.  
2. Інституціональне забезпе-
чення формування та реаліза-
ції комунікаційної стратегії 
сільської територіальної гро-
мади. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 9. Комунікативні стратегії у сферах запобігання та протидії корупції, європейської інтеграції,  
гендерної рівності 

1. Стан і проблеми комунікації 
у сфері запобігання та протидії 
корупції.  
2. Комунікативні стратегії у 
сфері європейської інтеграції. 
3. Мета, завдання, принципи 
комунікації у сфері гендерної 
рівності. 

– 1. Проблеми комунікації у сфері 
запобігання та протидії корупції. 
2. Комунікативні стратегії у сфе-
рі європейської інтеграції. 
3. Система комунікації у сфері 
гендерної рівності. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Спецпроєкти щодо відкри-
тості влади та запобігання 
корупції.  
2. Зарубіжний досвід реаліза-
ції комунікативних стратегій 
у сфері гендерної рівності. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 

7 
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Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

Тема 10. Комунікативні / інформаційні кампанії 
1. Поняття інформаційно-
комунікативної кампанії.  
2. Мета, завдання, функції ін-
формаційно-комунікативної 
кампанії. 
3. Вивчення цільової аудиторії. 
4. Етапи підготовки та прове-
дення комунікативної / інфор-
маційної кампанії. 

– 1. Інформаційно-комунікативної 
кампанія: поняття, мета, завдан-
ня, функції.  
2.  Робота з цільовою аудиторією. 
3. Етапи підготовки та проведен-
ня комунікативної / інформацій-
ної кампанії. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Аналіз результатів комуні-
кативної / інформаційної кам-
панії.  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

6 

Тема 11. Комунікації в соціальних мережах 
1. Можливості та переваги 
соціальних мереж у процесі 
комунікації публічної влади з 
громадськістю.  
2. Розроблення стратегії роботи 
в соціальних мережах.  
3. Планування, створення й 
курування контенту.  
4. Залучення аудиторії та від-
повіді на коментарі користува-
чів.  

2 1. Кампанії та планування кампа-
ній у соціальних мережах. 
2. Ефективність комунікації в 
соціальних мережах. 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Культура спілкування в 
соціальній мережі. 
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 
 
 

 

6 
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Тема 12. Публічний виступ та майстерність комунікації з аудиторією 

1. Значення публічного виступу 
в діяльності публічної особи.  
2. Різновиди публічного висту-
пу.  
3. Організація та етапи підгото-
вки спікера до публічного ви-
ступу.  
4. Форми, зміст і структура 
презентаційних матеріалів для 
публічного виступу. 

– 1. Комунікативні ситуації та 
комунікативна поведінка.  
2. Риторична техніка оратора.  
3. Мовні особливості публічного 
виступу.  
4. Запобігання конфліктів під час 
публічного виступу.  
 

– Завдання 1. Питання для само-
стійного вивчення 
1. Етичні норми спілкування.  
2. Оцінка можливих варіантів 
реакції співрозмовників.  
Завдання 2. Скориставшись 
інформаційними джерелами 
опрацювати теоретичний 
матеріал за темою. 
Завдання 3. Виконати тесту-
вання самоконтролю знань за 
темою. 

7 

Разом із дисципліни 6  6  78 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 
Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дис-
ципліни «Комунікації в публічному адмініструванні» для студентів 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування денної та 
заочної форми навчання 

 

Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
Модуль 1. Комунікація та комунікативний процес у публічному 

адмініструванні: теоретичний аспект 
Тема 1. Комунікатив-
ний процес: сутність, 
ознаки, функції 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 2. Специфіка 
комунікації в системі 
публічного адмініст-
рування 

1. Відвідування лекції - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 3. Комунікатив-
на компетентність 
посадових осіб у сфері 
публічного адмініст-
рування 

1. Відвідування лекції - 

2.  Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 4. Державна 
інформаційна політи-
ка та її репрезентація 
засобами комунікати-
вної діяльності у сфері 
публічного адмініст-
рування 

1. Відвідування лекції  - 

2.  Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 

Тема 5. Комунікації із 
засобами масової ін-
формації  

1. Відвідування лекції  - 

2.  Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 6. Ефективна 
комунікація з громад-
ськістю в публічному 
адмініструванні 

1. Відвідування лекції  - 

2.  Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Поточна модульна робота 1 20 

Модуль 2. Комунікативні технології в публічному адмініструванні 
Тема 7. Формування 
та реалізація комуні-
кативної стратегії ор-
гану публічного 
управління 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 8. Комунікатив-
ні стратегії територіа-
льних громад 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 1 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 9. Комунікатив-
ні стратегії у сферах 
запобігання та проти-
дії корупції, європей-
ської інтеграції, ген-
дерної рівності 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 

Тема 10. Комунікати-
вні / інформаційні 
кампанії 

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 
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Назва модуля,  

розділу, теми 
Вид навчальної роботи 

Кіль- 

кість 

балів 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 11. Комунікації 
в соціальних мережах 

1. Відвідування лекції  - 

2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 
4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 
Тема 12. Публічний 
виступ та майстер-
ність комунікації з 
аудиторією 

1. Відвідування лекції  - 
2. Обговорення теоретичного мате-
ріалу на практичному занятті 

1 

3. Тестування 2 

4. Виконання навчальних завдань 2 

Разом: 5 

Поточна модульна робота 2 20 

Поточний модульний контроль (залік) 100 

Разом за семестр  100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

Таблиця 6 − Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за резуль-
татами вивчення навчальної дисципліни  

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю прове-

дення повторного підсумкового 
контролю 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим повто-
рним вивченням навчальної дисци-
пліни та проведенням підсумкового 

контролю 
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Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ра-

ди України 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.  

2. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 

року № 889-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

3. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року № 

2657-ХІІ : [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.  

4. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 

січня 2011 року № 2939-VI : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

5. Про звернення громадян : Закон України від 02 жовтня 1996 

року № 393/96-ВР : 26 [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

6. Про адміністративні послуги : Закон України від 06 вересня 

2012 року  № 5203-VI : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua.  

7.  Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 

року № 1280-IV : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.zakon.rada.gov.ua. 

8. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації 

про діяльність органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 січня 2002 року № 3 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.kmu.gov.ua  

9. Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у ді-

яльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29 серпня 2002 року № 1302. 

 

Основні рекомендовані джерела інформації 

10. Драгомирецька Н. М. Комунікативна діяльність в державно-

му управлінні : навч. пос. / Н. М. Драгомирецька, К.С. Кандагура, 

А. В. Букач. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 180 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_26_02_18-2.pdf 

11. Дрешпак В. М. Комунікації в публічному управлінні : навч. 

посіб. / В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2015. – 168 с. \ 

12.  Інформаційно-комунікаційна демократія : Монографія / 

В. В. Лісничий, О. В. Радченко, О. Є. Бухтатий та ін. – К. : Видавець СВС 

Панасенко, 2015. – 400 с. 

13. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні: навч.-

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_26_02_18-2.pdf
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метод.матеріали / В. О. Чмига, О. М. Руденко; уклад. В. В. Святненко. – К. : 

НАДУ, 2013. –84 с. 

14. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної 

культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В. А. та 

ін. – Київ : К.І.С., 2016. – 130 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/458/2.pdf 

15. Комунікації у державному управлінні: навч. посіб. / 

О. Б. Коротич. –Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 24 с. 

16. Коротич О. Б. Комунікації у державних інституціях : [Навч. 

посіб.] / О. Б. Коротич. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2012. – 200 с. 

17. Почепцов Г. Г. Теорія комунікацій / Г. Г. Почепцов. – К. : 

Київ. ун-т, 1999. – 238 с.  

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

Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – К. : Вид-во «Знання», 2006. – 665 с. 

19. Практичний посібник для працівників комунікаційних 

структур в органах влади [Електронний ресурс] / упоряд. З. Казанжи. – Київ, 

2016. – 112 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://imi.org.ua/wp-

content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf. – Назва з титул. екрана. – Дата доступу : 

19.08.2017.  

20. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної 

влади та управління: [навч. посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво 

Львівська політехніка, 2014. – 148 с. 

21. Химиця Н. О. Ділова комунікація : навч. посіб. / Н. О. Хими-

ця, О. О.Морушко,. – Львів: ЛП, 2016. – 208 с. 

22. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Хо-

лод – К.: «Центр учбової літератури». – 2013. – 211 с. 

 

Додаткові джерела інформації 

23. Бойко О. Концепція «громади, яка виховує і піклується» у 

комунікаційній стратегії територіальної громади / О. Бойко, О. Лалак // Нау-

кові записки УКУ. – 2020. – Педагогіка. Психологія, вип. 3. – С. 7–19. [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/2498/Boiko.%20Lalak.%20Kontseptsiia%

20hromady.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

24. Вороніна Ю. Є. Механізми управління конфліктами у сфері 

публічних відносин / Ю. Є. Вороніна / /Молодий вчений: науковий збірник. – 

2018. – Вип. 12 (64)/ – С.168–172. 

25. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування. підручник / 

Т. Б. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/category/42/58/48/. 

26. Дзюндзюк В. Б. Ефективність діяльності публічних організа-

цій : монографія / В. Б. Дзюндзюк. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ Магістр, 2003. 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/458/2.pdf
https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/2498/Boiko.%20Lalak.%20Kontseptsiia%20hromady.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/2498/Boiko.%20Lalak.%20Kontseptsiia%20hromady.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://textbooks.net.ua/content/category/42/58/48/
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– 236 с. 

27. Драгомирецька Н. Комунікативна діяльність як складова 

професійної діяльності державного службовця / Н. Драгомирецька // Інститу-
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