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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни “Іміджелогія в публічному управлінні” є  

сукупність процесів та методів з формування публічного імідж, створеного 

об’єктом, суб’єктом для отримання успішного та ефективного зворотного 

зв’язку з масовою аудиторією. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни “Іміджелогія в публічному управлінні” - сформувати у 

студентів розуміння ролі та значення іміджу у публічному управлінні та його 

впливу на формування авторитету та забезпечення успішного просування в 

кар’єрі окремого фахівця, а також цілісного уявлення про особливості 

формування позитивного та ефективного іміджу організації, що базується на 

знанні психологічних основ іміджування, теоретичних знаннях та практичних 

навичках самопрезентації у вербальному та невербальному спілкуванні 

 
Основні завдання 

Завдання дисципліни “Іміджелогія в публічному управлінні” – 

висвітлити теоретико-методологічні засади іміджелогії; визначити місце та 

роль іміджелогії в системі публічного управління; розглянути закономірності 

формування і трансформації іміджу, способи корекції та управління іміджем; 

вивчити та оволодіти прийомами і методами психологічного впливу та 

переконання на людей в процесі формування іміджу; сприяти розумінню 

студентами місця і значення іміджелогії у сфері публічного управління; 

озброїти студентів знаннями теоретичних основ, основних механізмів і методів 

формування позитивного іміджу; навчити студентів основам мистецтва 

використання закономірностей побудови іміджу в практичній діяльності; 

допомогти студентам опанувати технології самопрезентації, а також навички і 

вміння їх ефективного використання в процесі майбутньої професійної 

діяльності;  сприяти формуванню навичок аналізу складових корпоративного, 

професійно-управлінського та особистого іміджу; опанувати технологію 

створення власного іміджу та іміджу організації. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Теорія і практика прийняття 

управлінських рішень 

Стратегічне управління у публічній 

організації 

Управління людськими ресурсами Публічна служба та управління 

персоналом 

Оцінка бізнесу Управління конкурентною політикою 
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

Компетентності  Результати навчання 
Здатність   досліджувати   тенденції   

розвитку корпоративного та особистісного 

іміджу, оцінювати їх вплив на ділову 

успішність та конкурентноздатність у 

публічному управлінні. 

Розуміння особливостей формування та 

функціонування іміджелогії  у публічній 

сфері. 

Здатність до діагностики іміджу 

підприємства, організації, керівника 

лінійного управлінця 

Здатність  до створення корпоративного та 

особистого іміджу 

Здатність  застосовувати  знання  стандартів 

іміджелогії  у сфері публічного управління 

Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері 

іміджелогії 

Здатність здійснювати ефективні письмові та 

усні комунікації. 

Здатність організувати та провести ділову 

зустріч, переговори, гостину 

Здатність вміло використовувати мову тіла 

під час ділових контактів 

Здатність  визначати,  обґрунтовувати  та  

брати відповідальність за професійні 

рішення. 

Здатність підтримувати належний зовнішній 

вигляд та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Знати та розуміти стандарти та норми 

іміджелогії як науки про формування 

авторитету та забезпечення успішного 

просування в кар’єрі окремого фахівця, а також 

цілісного уявлення про особливості 

формування позитивного та ефективного 

іміджу організації. 

Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи іміджелогії, як науки, особливості 

формування та підтримання іміджу 

підприємства, організації, керівника та 

лінійного управлінця в публічній сфері 

Знати механізм побудови корпоративного 

іміджу та його успішного розвитку 

Володіти методичним інструментарієм 

діагностики іміджу 

Застосовувати відповідні методи та моделі для 

підготовки та проведення письмових та усних 

комунікацій. 

 Розуміти принципи, методи та інструменти, які 

використовуються під час підготовки ділових 

зустрічей, переговорів та гостини.  

Застосовувати сучасні технології формування 

сучасного іміджу конкурентоспроможного 

підприємства та успішного управлінця. 

Формувати і аналізувати звітність про 

здійсненні заходи у сфері покращання іміджу в 

публічному управління та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців 

у сфері іміджелогії. 

Володіти загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження процесів формування та 

вдосконалення іміджу. 

Спілкуватись в усній та письмовій формі 

іноземною мовою у професійній діяльності. 

Визначати та планувати можливості особистого 

професійного розвитку.  
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Розділ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Імідж як феномен сучасного світу 

Тема 2. Етапи створення іміджу та технології його формування 

Тема 3. Формування корпоративного іміджу 

Тема 4. Організація ділових письмових контактів як елемент іміджелогії 

Тема 5. Організація ділових зустрічей як інструмент формування ділового 

іміджу 

Тема 6. Підготовка та проведення ділових переговорів: інструменти, 

тактика, стратегія, психологічні аспекти 

Тема 7. Невербальні елементи іміджелогії 

Тема 8. Гостинність. Ділові ситуації за столом 

Тема 9. Протокол дарування 

Тема 10. Зовнішній імідж як запорука успішного ділового іміджу 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Імідж як феномен сучасного світу 

Імідж та його природа. Іміджелогія в комплексі наук. Вплив іміджу. Історія 

виникнення поняття. Характеристики та особливості іміджу. Імідж та закони 

соціальної психології. Особливості загальної та прикладної іміджелогії. 

Рейтинг, репутація, престиж, авторитет. 

Типи іміджу: дзеркальний, поточний, бажаний, особистий, реальний, 

корпоративний, закритий, міфологічний, множинний, позитивний, негативний, 

демонстративний, професійний, габітарний. Елементи створення іміджу. 

Функції іміджу: ідентифікації, ідеалізації, позиціонування. Ціннісні 

функції іміджу. Технологічні функції. Світоглядні функції. Функції 

форматизації та міфологізації. 

Інструментарій іміджу: позиціонування, маніпулювання, міфологізація, 

емоціоналізація, механізм впливу на людину, форматування, вербалізація, 

деталізація, акцентування інформації, дистанціювання, метафоризація. 

 

ТЕМА 2. Етапи створення іміджу та технології його формування 

Програма створення іміджу. Етапи формування іміджу. Практичні стадії 

створення іміджу. Фактори впливу на формування іміджу. Умови та чинники 

впливу на імідж. Економічний та соціальний ефект позитивного іміджу. 

Цінності позитивного іміджу підприємства. Влив іміджу на підвищення 

ефективності діяльності та посилення конкурентних переваг підприємства 

(організації).  

Технологія формування іміджу. Риторичні прийоми. Технологія 

цілеспрямованого формування індивідуального та корпоративного іміджу. 

Етапи входження в образ. Принципи формування іміджу: повторення, 
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безперервне посилення впливу, подвійний виклик. Вимоги до процесу 

формування іміджу керівника.  

Основні ознаки іміджу ділової людини. Вміння слухати. Аргументи 

мовчання.  Етикет знайомства. Основні «Заповіді бізнесу».  

Професійні особливості роботи іміджмейкера. Мета і завдання 

іміджмейкера. Видові спеціалізації іміджмейкера. Категорії фахівці в галузі 

формування іміджу. Переваги і недоліки професії іміджмейкера. 

 

ТЕМА 3. Формування корпоративного іміджу 

Корпоративний імідж: суть, основні характеристики. Принципи створення 

корпоративного іміджу. Чинники впливу на створення позитивного 

корпоративного іміджу. Типи корпоративного іміджу. Структура та 

компоненти. Ознаки корпоративного іміджу. 

Функції корпоративного іміджу: інформативна, комерційна, захисна, 

ресурсна, репутаційна, комфортизація відносин, психотерапевтична, між 

особова, організація уваги. 

Етапи формування іміджу компанії. Внутрішній та зовнішній 

корпоративний імідж. Підходи до управління корпоративним іміджем 

підприємства. Основні складові іміджу керівника. Якості лідера, які впливають 

на формування корпоративного іміджу. Оцінка корпоративного іміджу. 

 

ТЕМА 4. Організація ділових письмових контактів  

як елемент іміджелогії 

Діловий стиль письмового спілкування. Функціональна мета ділового 

листа. Основні вимоги до ділового листування. Види листів. Формальні та 

неформальні листи. Рекомендаційні листи. Вимоги до оформлення ділових 

листів. Ознаки грамотного листа. Причини, чому дописувач може не отримати 

відповідь на свій діловий лист. Мова і тон ділового листування. Слабкі та 

сильні сторони ділових  письмових контактів. 

Структура ділового плану. Особливості підготовки ділових пропозицій. 

Види оферт: тверда, вільна. Формати ділових пропозицій. 

Випадки написання коротких листів та заміток. 

Функції візиток. Історія виникнення. Види та вимоги до оформлення 

візиток. Правила використання візиток.  Основні принципи користування 

візитками.  

 

ТЕМА 5. Організація ділових зустрічей як інструмент формування 

ділового іміджу 

Ділові зустрічі: мета, функції, протокол підготовки. Візит ввічливості. 

Вибір місця і часу проведення ділової зустрічі. Порядок ведення ділової 

зустрічі. Правила поведінки. Стилі поведінки при слуханні. Стереотипи 

поведінки. Морально-психологічна підготовка.  

Ознаки ділової ієрархії. Віденська конвенція.  

Програма ділової зустрічі: загальна і особиста, офіційна та неофіційна. 

Структура звіту про проведену ділову зустріч, вимоги до оформлення. 
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Етика телефонних розмов: структура та тривалість телефонної розмови, 

вимог до змісту та тривалості розмови. Рекомендовані для вживання 

словосполучення. Телефонні конференції: вимоги до організації та проведення. 

Організація прийому відвідувачів: суть, вимоги до підготовки та 

проведення, правила поведінки. 

 

ТЕМА 6. Підготовка та проведення ділових переговорів: інструменти, 

тактика, стратегія, психологічні аспекти 

Суть ділових переговорів. Категорії. Стилі переговорів: борці джунглів, 

диктатори, «мама або тато», тіні, втішувачі, «разом виграємо». Інструменти 

переговорів: плани, плани на випадок, можливості, заміни. 

Структура та фази переговорів. Аналіз результатів переговорів.  

Вибір тактики під час ділових переговорів. Тактичні прийоми: 

пакетування, вихід або «відхилення від боротьби», завищення вимог, висунення 

вимог в останню хвилину. Некоректні тактичні прийоми. 

Методи ведення переговорів: м’який, жорсткий, принциповий. Вимоги 

творчого підходу до вирішення проблеми. Мозковий штурм. Психологічні 

аспекти ведення переговорів.  

 

ТЕМА 7. Невербальні елементи іміджелогії 

Розташування співрозмовників під час ділових контактів. Зони спілкування 

ділової людини. Варіанти розташування за столом ділових зустрічей та 

переговорів.  

Жести ділової людини та їх трактування. Основні правила невербаліки. 

Вимоги до постави. 

Голос, промови, доповіді. Основні рекомендації щодо підготовки публічної 

доповіді. Інші аспекти невербального спілкування: вітання, у ліфті, 

підслуховування. 

 

ТЕМА 8. Гостинність. Ділові ситуації за столом  
Види ділової гостини. Організація та проведення прийомів з 

розсаджуванням. Правила виголошення тосту. 

Організація ділового сніданку, обіду, вечері: час, тривалість, питання для 

обговорення, вимоги меню. Запрошення на ділову гостину. Коктейль фуршет: 

суть, основна мета, правила проведення. 

Шведський стіл (буфетний обід), «Бокал шампанського («Бокал вина»), 

Журфікс. 

Ситуації під час гостини, основні правила доброї поведінки за столом. 

  

ТЕМА 9. Протокол дарування 

Діловий подарунок: класифікація, вимоги до змісту подарунку, правила 

протоколу дарування. 

Ділові дарунки та закон. Невідповідні подарунки. 

Як давати та як приймати подарунки.  
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ТЕМА 10. Зовнішній імідж як запорука успішного ділового іміджу 

Стилі ділового гардеробу. Охайність та консерватизм. Вимоги до 

зовнішнього вигляду чоловіка та жінки. Важливість ділових аксесуарів.  

Гардероб спортивного відпочинку для чоловіків та жінок: суть, основі 

вимоги та правила використання. 

Охайність і консерватизм. Підбір гардеробу та його кольору до виду 

ділової зустрічі чи гостини. 
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