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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Сучасний етап розвитку державотворчих традицій в Україні актуалізує об’єктивне 

вивчення основних напрямів і ролі комунікацій та особливостей ділового спілкування в системі 
органів влади України. Сучасні комунікації відіграють вагому роль у пропаганді позитивних 
здобутків органів влади. Навчальна дисципліна «Комунікації і ділова мова в управлінні» 
покликана забезпечити майбутніх фахівців управлінської галузі потрібними знаннями 
концептуальних основ публічної комунікації та сформувати практичні вміння і навички 
ефективної комунікації з громадськістю, доречного використання офіційно-ділового стилю і 
застосування інструментарію ораторської майстерності в процесі публічного управління, 
спроможність в процесі публічного управління, спроможність розробляти дієві стратегії і 
програми публічних органів влади у цій сфері.  

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення курсу є комунікативний процес та стилістика системи управління. 

Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Комунікації і ділова мова в управлінні» – подати 

науково обгрунтований погляд  на основи теорії комунікації та складники комунікативного 

процесу, розвивати вміння аналізувати основні принципи комунікативної діяльності.  

Основні завдання 
- формувати вміння аналізувати та оцінювати державну комунікативну політику в різні 

історичні періоди, практично застосовувати комунікативні моделі та їх технологічний потенціал, 
проводити взаємозв’язок між політичними процесами, що відбуваються в суспільстві, і 
державотворчими, оволодіти методикою порівняльного аналізу різних типів комунікативної 
діяльності; 

- виробити навички аналізувати роль інформаційної влади в демократизації суспільства та 
використовувати мову як код з метою пошуку шляхів підвищення ефективності спілкування; 

- ознайомити з практичними прийомами організації ефективного публічного мовлення та 
можливостями їхнього застосування; 

- виховувати потребу вдосконалювати власне монологічне та діалогічне мовлення; 
- удосконалювати базові знання з ділової української мови як складника комунікативної 
діяльності в публічному управлінні. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 
Дана дисципліна є важливою складовою  циклу професійної підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр», а також  логічним продовженням вивчення таких дисциплін, як 

«Українська мова (професійного спрямування)», «Вступ до фаху», « Менеджмент», «Комунікації в 

публічному адмініструванні» та інших.  

Вимоги до знань і умінь 

За умови успішного виконання вимог щодо опанування науки, студент набуде  таких 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної 

діяльності і з поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу.  

Загальні компетентності : 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; 

- здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); 

- здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем; 

- здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в 

команді; 

- здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись 

засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами; 

Фахові компетентності : 



 

 

 

- здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм 

власності; 

- здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення цілей 

організації. 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, 

послуг чи процесів. 

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки. 

- здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні 

ІКТ. 

- здатність на основі аналізу інформації з різних джерел генерувати ідеї, визначати орієнтири 

і приймати рішення відповідного рівня публічного управління та управління бізнесом; 

- здатність бути лідером, підтримувати імідж та репутацію органів публічного управління, 

міста, країни, дотримуватись загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, 

виробничих, міжособистісних та суспільних відносинах; 

- здатність забезпечувати ефективну комунікацію публічної організації із зовнішнім 

середовищем; 

- здатність готувати наради та збори, результативно здійснювати інші види управлінської 

діяльності; 

- здатність використовувати закономірності, принципи, методи публічного управління для 

визначення ефективних напрямків їх реалізації; 

- здатність готувати наради та збори, результативно здійснювати інші види управлінської 

діяльності; 

- здатність використовувати закономірності, принципи, методи публічного управління для 

визначення ефективних напрямків їх реалізації; 

- здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях управління та 

адміністрування; 

- здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні 

шляхи щодо їх розв’язання. 

а) знати:  
- термінологічну базу комунікацій та ділової мови в управлінні;  

- комунікативні моделі та їх технологічний потенціал; 

- методику порівняльного аналізу різних типів комунікативної діяльності; 
 

- основні принципи взаємозв’язку політичних та комунікативних процесів сучасності;  
- структуру, закономірності та явища мовної комунікації; 

- парадигму ролей/позицій комунікантів як учасників комунікативного процесу; 
 

- комунікативні стратегії і тактики та засоби їх реалізації в публічному управлінні;  
- засоби вербального та невербального впливу на аудиторію; 

 
- основні мовні норми в текстах офіційно-ділового стилю в публічному управлінні. 

б) уміти:  
- використовувати сучасні досягнення в галузі публічного управління;  
- аналізувати роль засобів масової інформації в діяльності органів влади; 

 
- застосовувати основні технології зв’язків із засобами масової комунікації для участі у 

процесі висвітлення діяльності органу публічної влади; 
- знаходити оптимальні моделі мовної комунікації відповідно до комунікативних намірів;  
- послуговуватися виразовими мовними засобами в промовах різних видів; 

- застосовувати методи мовного та позамовного впливу на аудиторію; 
 

- виявляти комунікативні невдачі, аналізувати їх причини з метою пошуку шляхів подолання;  
- дотримуватися мовних норм під час складання документів, уникати двозначності висловів у 

текстах управлінських рішень, використовуючи точні словесні позначення предмета думки. 

 
 
 

 



 

 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.  
 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Тема 1. Основи теорії комунікації 

2. Тема 2. Принципи та основні завдання комунікацій у публічному управлінні 

3. Тема 3. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні 

4. Тема 4. Соціальні технології та інформатизація публічного управління 

5. Тема 5. Електронна комунікація 

6. Тема 6. Електронне урядування 

7. Тема 7. Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект публічного управління 

8. Тема 8. Окремі особливості здійснення комунікацій в публічному управлінні 

9.  Тема 9. Ділова українська мова в публічному управлінні 

10. Тема 10 Особливості писемного ділового мовлення в публічному управлінні 

11. Тема 11. Лексичні норми ділової української мови 

12. Тема 12. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 

13. Тема 13. Граматична парадигма службових частин мови в управлінських текстах 

14. Тема 14. Синтаксичні структури діловодства 

15. Тема 15. Усне ділове мовлення 

16. Тема 16. Невербальні засоби ділового спілкування 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи теорії комунікації 
Системно-структурний аналіз спілкування як специфічний вид діяльності. Психолого-

педагогічні фактори та умови формування комунікативних вмінь. Психологічні основи розвитку 
комунікативної компетенції публічних службовців.  

 
Тема 2. Принципи та основні завдання комунікацій у публічному управлінні  
Основні складові комунікативної діяльності у публічному управлінні. Комунікація як акт 
спілкування. Види та форми комунікації.  Комунікативні бар’єри та шляхи їх подолання. 
Принципи ефективної комунікації.  
 
 
Тема 3. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні 

Інформація як філософська категорія і соціально-політичне явище. Інформаційне 
суспільство та тенденції його розвитку. Особливості впливу мас-медіа на формування 
громадянського суспільства. Інформаційна політика як фактор трансформації українського 
суспільства.  

 

Тема 4. Соціальні технології та інформатизація публічного управління 
1. Інформатизація суспільства – основа сучасних соціальних технологій. 2. Стан та 

перспективи розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні. 3. Проблеми зміни 

мотивацій у необхідності інформатизації при реорганізації органів державного управління. 



 

 

 

4.Вибір стилів ухвалення управлінських рішень із використанням сучасних інформаційних 

технологій. 5. Міжнародне науково-технічне співробітництво у сфері інформатизації та 

інформаційного суспільства.  

Тема 5. Електронна комунікація 

Теоретичні засади електронної комунікації. Функції електронної комунікації. 
Комунікаційні бар’єри електронної комунікації. Глобальна комунікаційна система Інтернет.  

 
Тема 6. Електронне урядування 

Розбудова електронного урядування в Україні. Створення системи електронної взаємодії 

органів влади та системи електронної взаємодії інформаційних ресурсів. Міжнародна та 

національна оцінка розвитку електронного урядування.  

 

Тема 7. Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект публічного управління 
Зв’язки з громадськістю (PR) як фактор державної політики. Формування іміджу місцевих 

органів влади в Україні. Рольова участь паблік рілейшинз у процесах політичної глобалізації.  
 

Тема 8. Окремі особливості здійснення комунікацій в публічному управлінні 

Соціокультурні аспекти комунікацій у публічному управлінні. Комунікація в публічному 

управлінні в умовах криз. Напрями модернізації комунікативної діяльності в публічному 

управлінні у сучасних умовах.  

 

Тема 9. Ділова українська мова в публічному управлінні 

Українська мова – державна мова в Україні. Мовна норма. Функціональні стилі мовлення. 

Офіційно-діловий стиль. Основні вимоги до ділового мовлення. 

 

Тема 10. Особливості писемного ділового мовлення в публічному управлінні 

Текст як основа службового документа. Класифікація документів. Поняття про реквізити. 
 

Тема 11. Лексичні норми ділової української мови 

Синоніми, антоніми, омоніми, пароніми в діловому мовленні. Книжні й іншомовні слова в 

документах. Терміни державного управління i професіоналізм. Кліше в діловодстві.  

 

Тема 12. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах 

Іменник.  Відмінювання іменників.  Українські прізвища.   Творення й відмінювання імен 

по батькові.  Звертання.  Прикметник.  Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві  

Числівник.  Особливості відмінювання числівників.  Сполучення числівників з іменниками.  

Займенник.  Відмінювання займенників.  Неозначена форма дієслова (інфінітив).  Особливості 

використання дієслівних форм у ділових паперах. Правопис прислівників. 

 

Тема 13. Граматична парадигма службових частин мови в управлінських текстах 

Прийменник як частина мови.  Синонімія прийменникових конструкцій.  Переклад 

прийменника по з російської мови на українську.  Сполучник як частина мови.  Уживання 

сполучників і-й.   Частка як частина мови.   

 

Тема 14. Синтаксичні структури діловодства 

Прості і складні речення. Вставні слова, словосполучення і речення. Складні випадки 

керування. Відокремлені члени речення. Оформлення бібліографії  Правила оформлення цитат і 

прямої мови.   

 

Тема 15. Усне ділове мовлення 

Мовленнєвий етикет державного службовця. Телефонна розмова. Публічний виступ.  

 

Тема 16. Невербальні засоби ділового спілкування 



 

 

 

Сутність невербального спілкування. Роль жестів у діловому спілкуванні. Постава як засіб 

невербального спілкування. Передавання інформації мімікою. Форми невербального передавання 

інформації у міжособистісних відносинах. Невербальне спілкування у ділових ситуаціях.  
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