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Нормативна навчальна дисципліна 
 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є принципи, етапи, моделі та технології організаційних 

комунікацій у публічній адміністрації. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни:  формування системи професійної компетенції (знань і 

практичних вмінь та навичок) щодо використання принципів, інструментів комунікацій у 

публічній адміністрації, розвиток у студентів сучасного управлінського мислення, 

формування навичок розробки та прийняття управлінських рішень з урахуванням різних 

комунікаційних процесів. 

Основні завдання 
 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни: оволодіння нормами та видами 

комунікативного процесу в галузі публічної адміністрації та формування навичок 

використання методів вербального і невербального спілкування в управлінській діяльності. 

Створення позитивного іміджу керівника для забезпечення високого рівня професійності на 

основі прийняття ефективних управлінських рішень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує вивченню 

дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати: історичні етапи становлення комунікацій; місце комунікації в системі 

сучасної науки; комунікаційну діяльність і спілкування; види і форми комунікаційної 

діяльності; комунікаційні мережі і створювання умов для успішного функціонування 

комунікацій; закономірності спілкування людей; особливості та розвиток соціальних 

установ; поняття "конфлікт"; сутність комунікаційного процесу в публічній адміністрації; 

історію ораторського мистецтва; сферу використання паблік рилейшинз; механізми 

реалізації цілей комунікаційної політики  Європейського Союзу. 

б) уміти: використовувати ефективні види комунікації; визначати особливості 

комунікації у публічному адмініструванні; визначати особливості впливу дискомунікації на 

суспільство; обґрунтовувати значення комунікації в системі публічної влади; визначати 

специфічні особливості документообігу у публічному секторі; складати прес-релізи; 

розробляти ефективні шляхи комунікації влади з громадськістю; складання запитів про 

доступ до публічної інформації; використовувати комунікаційні навички, що є 

пріоритетними в роботі публічного службовця. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.  Сутність комунікації: види та моделі. 

Тема 2. Особливості комунікації у публічному адмініструванні. 

Тема 3. Дискомунікація та особливості впливу на суспільство. 

Тема 4. Комунікації в системі публічної влади. 

Тема 5. Public relation в публічному адмініструванні. 

Тема 6. Особливості комунікації громади з владою. 



Тема 7. Публічна  інформація:  сутність,  шляхи формування та доступу. 

Тема 8. Комунікаційні навички публічного службовця. 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки та менеджменту 

Протокол №11 від 27 червня 2017р. 
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