
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан 

 

_______________ доц. А. В. Стасишин 

  

 “  28 ” серпня 2020 р. 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Комунікації в публічному адмініструванні  
 

галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

спеціалізація: «Управління персоналом в органах публічної 

влади та бізнес-структурах», «Публічне адміністрування та 

управління бізнесом» 

 

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 

 
форма навчання: денне 

                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

 

 

 

 



 Програма навчальної дисципліни «Комунікації в публічному адмініструванні» для 

студентів  за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» денної 

форми навчання 

  

 

«28 » серпня 2020 року – 9  с. 

 

 

 

 

Розробник: Решота О.А., к. держ упр, доцент кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри публічного адміністрування та 

управління бізнесом 

Протокол № 1 від « 28 » серпня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

В.о. завідувача кафедри ___________________ Комарницька Г.О. 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено Вченою радою факультету управління фінансами та бізнесу 

Протокол № 1 від «28» серпня 2020  р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Решота О.А., 2020 рік 

© ЛНУ імені Івана Франка, 2020рік 

 



РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є огляд теоретико-практичних засад налагодження 

комунікативних процесів в публічному управлінні; здійснення аналізу  основних проблем 

комунікацій у сучасному публічному управлінні; налагодження комунікаційних зв’язків між 

органами публічної влади та громадянським суспільством та аналіз міжнародного досвіду 

комунікацій в органах публічного адміністрування. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни:  формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних 

знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів у процесі управлінської 

діяльності, забезпечення відкритості й прозорості функціонування органів публічної влади. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

- розкрити зміст, навести критерії класифікації комунікації в органах публічного 

управління;  

- ознайомити слухачів з правовими засадами застосування комунікацій у публічному 

управлінні;  

- розглянути особливості комунікації в органах державного управління і в органах 

місцевого самоврядування, на центральному та на місцевому рівнях;  

- розглянути внутрішньо-організаційну комунікацію, комунікацію між органами публічної 

влади, комунікацію між органами публічної влади та громадськістю;  

- навчити слухачів прийомам і навичкам застосування комунікативних зв’язків з метою 

оптимізації управлінських процедур, створення режиму довіри до органів публічної 

влади; 

- проаналізувати міжнародний досвід комунікацій в органах публічного управління, в 

інститутах Європейських співтовариств;  

- розглянути основні проблеми комунікацій у сучасному публічному управлінні, 

запропонувати слухачам шляхи їх вирішення. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

  Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до фаху. Теорія та історія 

управління», «Теорія та практика публічного адміністрування», «Ділове адміністрування», 

«Управлінський консалтинг» та перед вивченням навчальної дисципліни «Технології 

публічного адміністрування» 

 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

 

Інтегральна компетентність: 

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

професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, 

достатнім рівнем інтелектуального потенціалу 

 

Загальні компетентності: 

– Здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфері, відмінної від 

професійної. 

– Здатність здійснювати комунікацію, виходячи із цілей спілкування та конкретної 

ситуації. 

 

Фахові компетентності: 



– 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 здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів 

із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 

– Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності. 

– Здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати ефективність. 

Професійна компетентність, яка отримується студентами після вивчення 

навчальної дисципліни: 

– Уміти користуватися системою електронного документообігу. 

– Уміти використовувати сучасні інформаційні технології, ресурси та бази даних. 

– Оволодіти стандартними методиками аналізу і розрахунків показників розвитку 

об’єкту управління. 

– Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у 

професійній діяльності. 

– Готувати проекти рішень, аргументувати необхідність та забезпечувати їх ухвалення, 

здійснювати контроль за виконанням рішень в публічній організації. 

– Знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність нести за них 

відповідальність. 

– Визначати можливі фактори ризику, оцінювати рівні ризику за стандартними 

методиками. 

– Використовувати сучасні моделі самоменеджменту. 

– Використовувати зміст професіограм якостей керівника, працівника у своїй діяльності, 

враховувати особливості та вимоги публічного управління у створенні ефективних 

моделей управління публічною установою. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

  а) знати: 

− організацію групових форм внутрішньо-організаційної комунікації;  

− принципи комунікативної взаємодії з громадськими інститутами та бізнесом, їх участь 

у розробці соціальних проектів;  

− визначення та усунення основних перешкод у комунікаціях органів публічної влади із 

громадськістю;  

− механізми підвищення ефективності використання інформаційно- комунікативних 

технологій для взаємодії з громадськістю та бізнесом;  

− концептуальні основи функціонування офіційно-ділового стилю;  

− основні норми ділового мовленнєвого етикету й українського діловодства;  

 

 б) уміти:  

− організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах публічної влади та між органами 

публічної влади і громадянським суспільством у ході розробки та реалізації 

управлінських рішень;  

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

процесі висвітлення діяльності органу публічної влади;  

− визначати проблемні питання в комунікації органів публічного управління;  

− використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та 

етичних норм  

 

Методика викладання дисципліни передбачає застосування сучасних тренінгових методів 

навчання, які дозволяють комплексно засвоїти знання та набути всебічних практичних 

навичок.  



 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Робоча програма складена на  4 кредити. 

 

Форми контролю  – залік. 

 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Теоретичні засади комунікації та комунікаційного процесу 

2. 

Особливості нормативно-правового 

Регулювання інформаційно-комунікативної діяльності в публічному 

адмініструванні 

3. Комунікативні компетентності, види та форми комунікації 

4. Особливості реалізації паблік рілейшн в публічному управлінні 

5. Особливості взаємодії публічної влади та суспільства 

6. Основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії 

7. Публічна інформація: сутність, шляхи формування та доступу 

8. 
Формування комунікаційних стратегій діяльності органів публічної влади та 

громадських об’єднань  

9. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою аудиторією 

10. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретичні засади комунікації та комунікаційного процесу 

Поняття комунікації. Комунікаційна діяльність і спілкування. Види, рівні і форми 

комунікаційної діяльності. Класифікація комунікацій. Поняття комунікативного процесу. 

Політичні комунікації. Закономірності спілкування людей. Етапи обміну інформацією в 

публічній адміністрації. Методи дослідження комунікацій. Методи дослідження психологічних і 

міжособистісних аспектів комунікації. 

 

Тема 2. Особливості нормативно-правового регулювання інформаційно-

комунікативної діяльності в публічному адмініструванні 

Організаційне забезпечення комунікативної взаємодії в публічному адмініструванні. Форми 

комунікації в публічному адмініструванні. Нормативно-правові засади інформаційно-

комунікативної діяльності в Україні. Комунікативний підрозділ організації, основні функції, 

завдання. Основні суб’єкти комунікативного простору. Чинне українське законодавство, що 



безпосередньо чи опосередковано регулює питання інформаційної та комунікативної 

діяльності у публічній сфері. 

 

Тема 3. Комунікативні компетентності, види та форми комунікації 

Комунікативні компетентності. Види комунікацій. Форми комунікацій. Основні компоненти 

комунікативної діяльності. Комунікативні бар’єри. Висхідні, низхідні, вертикальні та 

горизонтальні комунікації. 

 

 

Тема 4. Особливості реалізації паблік рілейшн в публічному управлінні 

Види комунікацій. Комунікаційний процес в аспекті PR. Поняття «паблік рилейшинз». Зв’язки 

з громадськістю (PR) як фактор державної політики. Професія РR-радника: вимоги, умови та 

функції. Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації. 

 

 

Тема 5. Особливості взаємодії публічної влади та суспільства 

Сутність та цілі системи зв’язків із громадськістю. Принципи і методи по управлінню 

громадською думкою. Система масової комунікації. Поняття та правовий статус засобів 

масової інформації в Україні. Основні проблеми формування інформаційно-технологічного 

простору функціонування органів державного управління. 

Тема 6. Основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії 

Суть поняття стратегії та комунікативної стратегії. Види стратегій. Принципи комунікаційних 

стратегій органів публічної влади з громадськістю та ЗМІ. Види комунікаційних стратегі 

 

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

Етапи обміну інформацією в публічній адміністрації. Типи інформації та її класифікація. 

Обмеження в доступі до публічної інформації.  

 

Тема 8. Формування комунікаційних стратегій діяльності органів публічної влади та 

громадських об’єднань 

Особливості формування комунікаційних стратегій діяльності органів публічної влади та 

громадських об’єднань. Поняття кризи та конфлікту а публічному управлінні. Особливості 

управління комунікаціями в умовах кризи. Антикризові механізми комунікативного вплив 

 

Тема 9. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою аудиторією 

Мистецтво публічного виступу. Причини неефективності комунікативної взаємодії. Технології 

комунікації з цільовою аудиторією. 

 

Тема 10. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 

Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні. Місцеві чиновники у 

формуванні іміджу влади. Формування інформаційної культури державних службовців. 

Техніка комунікації і ведення переговорів. Етапи підготовки і проведення публічного виступу. 

Установлення контакту з аудиторією. Мета і завдання переговорів. Етапи підготовки і 

проведення переговорів. 

 

РОЗДІЛ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 



Основна література 

1. Публічна комунікація та ділова мова в публічному управлінні: метод. рек. для підготовки 
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ІНТЕРНЕТ САЙТИ 

 

1. Сервер Верховної Ради України: https://www.rada.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України –https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

4. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України – 

http://www.niss.gov.ua/ 

5. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

6. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

7. Сайт Національного агенства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

8. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

9. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-

soc.com.ua/institute/ 

 

 
РОЗДІЛ 5.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі факультету управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни  

 

1. Сервер Верховної Ради України: 

https://www.rada.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України –

https://www.kmu.gov.ua/ 

3. Державний комітет статистики 

України: www.ukrstat.gov.ua 

4. Національний інститут стратегічних 

досліджень при Президентові України 

– http://www.niss.gov.ua/ 

5. Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

6. Сайт Президента України 

http://www.president.gov.ua 

7. Сайт Національного агенства  України 

з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

8. Портал Центру політико-правових 

реформ http://www.pravo.org.ua/ 

9. Портал Інституту соціології 

Національної академії наук України 

http://i-soc.com.ua/institute/ 

 

 Силабус 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова 

програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 

 Навчально-методичні матеріали для 

проведення лекцій. Конспект лекцій з 

навчальної дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з 

навчальної дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента 

і методичні рекомендації щодо їх виконання 

з навчальної дисципліни; 

   Завдання для індивідуальної роботи 

студента (індивідуальні навчально-дослідні 

завдання) і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та 

умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового 

контролю знань; 

  Методичні, мультимедійні, опорні 

матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/
http://i-soc.com.ua/institute/
https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/


 Рекомендована література на поточний 

навчальний рік; 

 Дистанційний курс із зазначенням місця 

його знаходження, доступу (за умови 

запровадження); 

 Законодавчі та інструктивно-методичні 

матеріали, альбоми схем, бланковий 

матеріал. 

 


