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Опис дисципліни 
Дисципліна «Комунікації в публічному управлінні» спрямована на формування у здобувачів 

сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних  
механізмів у процесі управлінської діяльності, забезпечення відкритості й прозорості функціонування 
органів публічної влади, планування й проведення комунікативних заходів та діалогових форм 
взаємодії органів публічної влади й громадськості; допоможе набути навички та уміння самостійно 
аналізувати приклади та досвід застосування цифрових технологій електронного врядування; 
готувати та приймати рішення в умовах прямої електронної демократії. 

Завдання вивчення дисципліни полягають у формуванні у здобувачів теоретичних знань та 
набутті практичних навичок щодо налагодження та ведення комунікацій у процесі діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування й інших суб’єктів, діяльність яких пов’язана з 
публічним управлінням та адмініструванням; формуванні систематизованих знань про природу та 
теоретичні засади електронної демократії та вміти  застосовувати технології е-врядування у практиці 
публічного адміністрування. 

Структура курсу 

Години 
(лек. / 
прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 Тема 1. Комунікації та 
комунікативний процес в 
системі  управління 

Знати основну термінологію, визначати предмет, 
об’єкт, мету, види та рівні комунікацій. Розуміти 
принципи та функції комунікацій в системі управління. 
Знати основні елементи та етапи комунікативного 
процесу. Розуміти необхідність управління 
комунікаціями. Знати методи покращення 
ефективності комунікацій та комунікативного процесу. 

Тести, 
дискусійне 
обговорення 
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4/4 Тема 2. Комунікаційний 
простір в  системі 
публічного управління 

Розуміти сутність та особливості комунікацій  і 
комунікативного простору в системі публічного 
управління. Знати моделі комунікацій в публічному 
управлінні, базові елементи комунікацій у 
комунікативних моделях. Обґрунтовувати передумови 
побудови кризових комунікацій. Вміти визначати 
комунікаційні бар’єри та проблеми комунікативної 
діяльності в публічному управлінні.  

Тести, 
дискусійне 
обговорення, 
управлінські 
ситуації 

2/2 Тема 3. Нормативно-
правове регулювання 
інформаційно-
комунікативної 
діяльності в публічному 
управлінні 

Знати: законодавчі акти що регулюють інформаційно-
комунікативну діяльність в умовах розвитку 
інформаційного суспільства держави; нормативно-
правові основи взаємодії органів публічної влади з 
громадськістю; порядок звернення громадян до 
органів публічної влади громадян до органів публічної 
влади 

Тести, 
дискусійне 
обговорення, 
управлінські 
ситуації 

2/2 Тема 4. Комунікативна 
компетентність в 
публічному управлінні 

Обґрунтовувати сутність, види, особливості  
комунікативної компетентності, вимоги до рівня 
комунікативної компетентності посадових осіб у сфері 
публічного управління. Знати основні підходи до 
формування комунікативної компетентності у 
державних службовців, посадових осіб органів 
місцевого самоврядування та інших учасників 
комунікативного процесу. Розуміти сутність понять: 
комунікативна культура, комунікативні здібності та 
комунікативна репутація. Знати особливості розвитку 
та методи вдосконалення комунікативної 
компетентності. 

Тести, 
дискусійне 
обговорення, 
управлінські 
ситуації 

2/2 Тема 5 Внутрішні та 
зовнішні комунікації в 
публічному управлінні 

Знати цілі та завдання внутрішніх комунікативних 
систем, методи забезпечення міжособистісних та 
внутрішньоорганізаційних комунікацій, механізми 
управління внутрішніми комунікаціями.  
Знати цілі та завдання зовнішніх комунікацій, 
технології організації і здійснення комунікаційних 
заходів. Вміти визначати цільової аудиторії, основні 
форми і канали комунікації. Вміти організовувати 
комунікації з стейкхолдерами та громадськістю, масові 
комунікації. Розуміти проблеми модернізації взаємодії 
організації із суспільством і діловим середовищем та 
фактори забезпечення ефективності зовнішніх 
комунікацій. Обґрунтовувати напрямки та можливості 
розвитку нових принципів комунікаційної взаємодії в 
сучасних умовах.  

Тести, 
дискусійне 
обговорення, 
кейси 

4/4 Тема 6. Комунікаційні 
стратегії  в державному 
та управлінні та 
місцевому 
самоврядуванні 

Розуміти прикладну та цільову направленість 
комунікацій та принципи їх планування у державному 
та управлінні та місцевому самоврядуванні. Знати 
роль, мету, завдання, функції, види, користувачів та 
бенефіціарів комунікаційної стратегії. Вміти 
розробляти комунікаційні стратегії для різних цільових 
аудиторій та планувати ресурси для забезпечення 
реалізації стратегії. Знати нормативно-правовий, 
організаційний, інституціональний, фінансовий, 

Тести, кейси, 
дискусійне 
обговорення 



   

 

кадровий, мотиваційний механізми формування та 
реалізації комунікаційної стратегії. Знати ключові 
показники ефективності та методи оцінки 
комунікаційної стратегії. 

2/2 Тема 7. Сутність та 
інструменти електронної 
демократії 

Знати основні цілі, завдання електронного уряду та  
електронної демократії в Україні; принципи створення 
і функціонування інформаційної системи; сутність та 
складові інформаційно-аналітичного супроводу 
публічного управління. 

Тести, 
дискусійне 
обговорення 

2/2 Тема 8. Організаційно-
правове забезпечення 
електронного 
урядування в Україні 

Знати: основні нормативно-правові акти у сфері е-
управління і інформатизації в Україні; економічні 
аспекти впровадження і функціонування електронного 
уряду; організаційні аспекти впровадження 
електронного управління; кадрові аспекти 
впровадження і функціонування технологій 
електронного управління 

Тести, 
дискусійне 
обговорення, 
управлінські 
ситуації 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-8) 100 

 
 
Шкала оцінювання: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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