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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни для студентів 

денної форми навчання за галуззю знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього ступеня «бакалавр» з предмету 

«Комунікації в публічному адмініструванні» є самостійне опрацювання студентами навчальної 

інформації щодо здійснення аудиту і оцінювання управлінської діяльності на підприємстві чи в 

установі. 

Тому самостійна робота студента виступає особливою форма організації навчального процесу, 

за якої заплановані необхідні завдання виконуються студентом самостійно під методичним 

керівництвом викладача. Основною метою самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми та формування у студентів загальних і професійних компетентностей, які 

відіграють суттєву роль у становленні майбутнього фахівця вищого рівня кваліфікації. 

Здійснення самостійної роботи студентом передбачає опрацювання лекційного матеріалу; 

опрацювання та вивчення рекомендованої літератури, основних термінів та понять за темами 

дисципліни; підготовку до виступу на семінарських заняттях; поглиблене опрацювання окремих 

лекційних тем або питань; написання есе за заданою проблематикою; пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за означеною проблематикою дисципліни; аналітичний розгляд наукової 

публікації; контрольну перевірку студентами особистих знань за запитаннями для самодіагностики; 

підготовку до контрольних робіт та інших форм поточного контролю; підготовку до модульного 

контролю (колоквіуму); систематизацію вивченого матеріалу з метою підготовки до семестрового 

заліку. 

 

РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

№  

теми  

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 
СРС/ 

ІР  

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

Тема 1 
Теоретичні засади комунікації та 

комунікаційного процесу 
4/2 

Конспект, 

семінарські 

заняття, залік 

Протягом 

семестру 

Тема 2 

Особливості нормативно-правового 

регулювання інформаційно-

комунікативної діяльності в 

публічному адмініструванні 

4/2 

Тема 3 
Комунікативні компетентності, 

види та форми комунікації 
4/2 

Тема 4 
Особливості реалізації паблік 

рілейшн в публічному управлінні 
6/2 

Тема 5 
Особливості взаємодії публічної 

влади та суспільства 
4/2 

Тема 6 
Основні засади формування та 

реалізації комунікаційної стратегії 
4/2 



Тема 7 
Публічна інформація: сутність, 

шляхи формування та доступу 
4/2 

Тема 8 

Формування комунікаційних 

стратегій діяльності органів 

публічної влади та громадських 

об’єднань 

4/2 

Тема 9 
Публічний виступ та технології 

комунікації з цільовою аудиторією 
4/2 

Тема 10 
Створення іміджу органу публічної 

влади та керівника 
4/2 

Разом годин 44/22   

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка сприяє 

активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує вміння навчатися і займатися 

науковою роботою. Самостійна робота є основним засобом опанування навчального процесу 

студентами у вільний від занять час. 

Метою самостійної роботи є сприяння оволодінню теоретичними знаннями з питань теорії та 

історії управління, публічного управління та вироблення практичних вмінь і навичок щодо 

застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної 

сфери; формування вмінь та компетенцій, необхідних для виконання функцій і реалізації повноважень 

керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і 

місцевого самоврядування та бізнес-структур.  

Основні завдання самостійної роботи студента із даної дисципліни є: 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. 
Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентом: у процесі 

виконання студентом самостійного завдання необхідно з’ясувати питання та виконати завдання із 

кожної теми запропонованої самостійної роботи, опрацювати рекомендовані джерела літератури та 

дати відповіді на питання для самоконтролю. Самостійна робота студента із навчальної дисципліни 

«Комунікації в публічному адмініструванні» направлена на ефективніше та глибше засвоєння 

навчального матеріалу та вироблення у студентів навичок креативного мислення. 

  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Тема 1. Теоретичні засади комунікації та комунікаційного процесу 
 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Поняття комунікації. Комунікаційна діяльність і спілкування.  

2. Види, рівні і форми комунікаційної діяльності. Класифікація комунікацій. 

3.  Поняття комунікативного процесу.  



4. Політичні комунікації. Закономірності спілкування людей.  

5. Етапи обміну інформацією в публічній адміністрації.  

6. Методи дослідження комунікацій. Методи дослідження психологічних і міжособистісних 

аспектів комунікації. 

Опрацювати джерела літератури: 

 

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

фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 

28 с. 

2. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. 

Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// 

dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu

%20administruvanni.pdf 

3. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: [навч. 

посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с.  

4. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. 

Іщенко, Т. Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу 

: http:// www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf 

5. Дуда А. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Зв’язки з громадськістю в державному 

ууправлінні» / А. В. Дуда, О. В. Загвойська. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.  

6.  Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К. 

: Знання, 2005. – 442 с.  

7. Чукут С.А., Джига Т.В. Комунікативна політика в органах державної влади (Опорний 

конспект лекцій до курсу «Комунікативна політика в органах державної влади»). – К.: 

Вид-во , 2008. – 72 с.  

8. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Холод – К.: «Центр учбової 

літератури». – 2013. – 211 с.  

9.  Державна інформаційна політика : навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, О. І. Крюков, О. В. 

Радченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. − 344 с.  

10.  Інформаційно-комунікаційна демократія : Монографія / В. В. Лісничий, О. В. Радченко, 

О. Є. Бухтатий та ін. – К. : Видавець СВС Панасенко, 2015. – 400 с.  
 

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/ 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. У чому полягає суть комунікації як явища? 

2. Які є види комунікації? 

3. Які існують наукові підходи до вивчення комунікації? 

Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
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http://i-soc.com.ua/institute/
http://i-soc.com.ua/institute/


4. З яких базових елементів складається комунікативний процес? 

5. Які підсистеми нижчого рівня  утворюють комунікативну підсистему публічного 

управління? 

6. Що являє собою комунікативний простір публічного управління? 

7. Хто та на яких принципах здійснює забезпечення комунікативної діяльності в системі 

публічного управління? 

8. Які функції мають виконувати комунікативні підрозділи (фахівці з комунікацій)? 

9. Як визначити місце комунікативного підрозділу у структурі організації в системі 

публічного управління? 

10. Якою є структура комунікативного підрозділу? 

11. Яким чином можна забезпечити лідерство органів публічного управління у 

комунікативному просторі? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

 

Тема 2. Особливості нормативно-правового регулювання інформаційно-

комунікативної діяльності в публічному адмініструванні 
 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

 

1. Організаційне забезпечення комунікативної взаємодії в публічному адмініструванні.  

2. Форми комунікації в публічному адмініструванні.  

3. Нормативно-правові засади інформаційно-комунікативної діяльності в Україні. 

4. Комунікативний підрозділ організації, основні функції, завдання. 

5.  Основні суб’єкти комунікативного простору.  

6. Чинне українське законодавство, що безпосередньо чи опосередковано регулює питання 

інформаційної та комунікативної діяльності у публічній сфері. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

 

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

фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 

28 с. 
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Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// 

dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu

%20administruvanni.pdf 
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Іщенко, Т. Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу 

: http:// www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf 

5. Дуда А. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Зв’язки з громадськістю в державному 

ууправлінні» / А. В. Дуда, О. В. Загвойська. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.  

6.  Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К. 

: Знання, 2005. – 442 с.  

7. Чукут С.А., Джига Т.В. Комунікативна політика в органах державної влади (Опорний 

конспект лекцій до курсу «Комунікативна політика в органах державної влади»). – К.: 

Вид-во , 2008. – 72 с.  
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8. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Холод – К.: «Центр учбової 

літератури». – 2013. – 211 с.  

9.  Державна інформаційна політика : навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, О. І. Крюков, О. В. 

Радченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. − 344 с.  

10.  Інформаційно-комунікаційна демократія : Монографія / В. В. Лісничий, О. В. Радченко, 

О. Є. Бухтатий та ін. – К. : Видавець СВС Панасенко, 2015. – 400 с.  
 

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/ 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Які принципи комунікативної діяльності в публічному управлінні встановлюються 

положеннями Конституції України? 

2. Які аспекти комунікативної діяльності у публічній сфері унормовуються Цивільним 

та Кримінальним кодексами України? 

3. У яких законах України визначаються організаційно-правові умови комунікативної 

діяльності в публічному управлінні? 

4. Які закони України регулюють діяльність засобів масової інформації? 

5. Які закони України визначають підходи до здійснення комунікативної діяльності в 

публічному управлінні в умовах поширення сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій? 

6. Які постанови Кабінету Міністрів України регулюють окремі питання взаємодії з 

громадськістю? 

 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

Тема 3. Комунікативні компетентності, види та форми комунікації 

 
З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

 

1. Комунікативні компетентності.  

2. Види комунікацій.  

3. Форми комунікацій.  

4. Основні компоненти комунікативної діяльності.  

5. Комунікативні бар’єри.  

6. Висхідні, низхідні, вертикальні та горизонтальні комунікації. 

 

Опрацювати джерела літератури: 
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фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 

28 с. 

2. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. 

Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// 

dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu

%20administruvanni.pdf 

3. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: [навч. 

посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с.  

4. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. 

Іщенко, Т. Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу 

: http:// www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf 

5. Дуда А. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Зв’язки з громадськістю в державному 

ууправлінні» / А. В. Дуда, О. В. Загвойська. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.  

6.  Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К. 

: Знання, 2005. – 442 с.  

7. Чукут С.А., Джига Т.В. Комунікативна політика в органах державної влади (Опорний 

конспект лекцій до курсу «Комунікативна політика в органах державної влади»). – К.: 

Вид-во , 2008. – 72 с.  

8. Холод О. М. Комунікаційні технології [підруч.] / О. М. Холод – К.: «Центр учбової 

літератури». – 2013. – 211 с.  

9.  Державна інформаційна політика : навч. посіб. / В. Б. Дзюндзюк, О. І. Крюков, О. В. 

Радченко – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2012. − 344 с.  

10.  Інформаційно-комунікаційна демократія : Монографія / В. В. Лісничий, О. В. Радченко, 

О. Є. Бухтатий та ін. – К. : Видавець СВС Панасенко, 2015. – 400 с.  
 

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/ 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Особливості функціонування української мови в органах державної влади.  

2. Особливості реалізації мовної політики в Україні.  

3.Мовно-національна політика на сучасному етапі розвитку України.  

4. Проблеми реалізації мовної політики в Україні.  

5. Шляхи подолання мовних девіацій у державних службовців.  

5. Культура мовлення як складник професійного іміджу державного службовця.  

6. Формування високої культури мовлення в процесі підготовки магістрів публічного 

управління та адміністрування.  

5. Формування високої культури мовлення в процесі перепідготовки державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування.  

7. Державна і регіональні мови в сучасній Україні.  
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Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
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8. Удосконалення навичок публічної комунікації як чинник формування професійної 

компетенції управління.  

9.Шляхи підвищення комунікативної культури державних службовців.  

10. Формування полікультурної компетенції управлінців як чинник професійної компетенції.  
 

САМОСТІЙНА РОБОТА №4 

 

Тема 4. Особливості реалізації паблік рілейшн в публічному управлінні 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Комунікаційний процес в аспекті PR.  

2. Поняття «паблік рилейшинз».  

3. Зв’язки з громадськістю (PR) як фактор державної політики.  

4. Професія РR-радника: вимоги, умови та функції.  

5. Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

 

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

фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 

28 с. 

2. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. 

Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// 

dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%

20administruvanni.pdf 

3. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: [навч. 

посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с.  

4. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. 

Іщенко, Т. Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу : 

http:// www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf 

5. Дуда А. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Зв’язки з громадськістю в державному 

ууправлінні» / А. В. Дуда, О. В. Загвойська. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.  

6.  Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К. : 

Знання, 2005. – 442 с.  
 

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/ 

 

Питання для обговорення: 

1. Положення про громадську раду. Основні завдання, функції громадської ради.  

2. Склад громадської ради. Права громадської ради.  

3. Ініціативна група. Формування та склад ініціативної групи.  

Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
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/


4. Припинення членства в громадській раді.  

5. Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики.  

6. Громадські директиви.  

7. Експертні рекомендації.  

8. Громадська думка.  
 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №5 

 Тема 5. Особливості взаємодії публічної влади та суспільства 

 
З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Сутність та цілі системи зв’язків із громадськістю. 

2.  Принципи і методи по управлінню громадською думкою.  

3. Система масової комунікації.  

4. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні. 

5.  Основні проблеми формування інформаційно-технологічного простору функціонування 

органів державного управління. 

 

Опрацювати джерела літератури: 

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

фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 

28 с. 

2. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. 

Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// 

dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%

20administruvanni.pdf 

3. Химиця М. О. Інформаційна діяльність в органах державної влади та управління: [навч. 

посіб.] / Н. О. Химиця. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2014. – 148 с.  

4. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. 

Іщенко, Т. Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с. – Режим доступу : 

http:// www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf 

5. Дуда А. В. Опорний конспект лекцій з курсу «Зв’язки з громадськістю в державному 

ууправлінні» / А. В. Дуда, О. В. Загвойська. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.  

6.  Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г. Л. Чайка. – К. : 

Знання, 2005. – 442 с.  
 

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/ 

 

 

Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Комунікації%20в%20публічному%20адмініструванні%20:%20конспект%20лекцій%20/%20%5bО.%20В.%20Шебаніна,%20В.%20П.%20Клочан,%20С.%20І.%20Тищенко%20та%20ін.%5d.%20–%20Миколаїв%20:%20МНАУ,%202018.%20–%20200%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%20administruvanni.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
Етика%20ділового%20спілкування%20:%20навчальний%20посібник%20для%20вузів%20/%20за%20ред.%20Т.%20Б.%20Гриценко,%20Т.%20Д.%20Іщенко,%20Т.%20Ф.%20Мельничук.%20-%20К.%20:%20Центр%20учбової%20літератури,%202007.%20–%20344%20с.%20–%20Режим%20доступу%20:%20http:/%20www.cul.com.ua/preview/Etika_dilovogo_spilk_Gricenko.pdf
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/


Питання для самоконтролю: 

1. Що являють собою внутрішньоорганізаційні комунікації у публічному управлінні? 

2. Які вимоги висуваються до інформації, що використовується під час підготовки, 

прийняття, реалізації та оцінювання управлінських рішень? 

3. Якими є основні складові внутрішньоорганізаційної комунікації у публічному 

управлінні? 

4. Що таке документообіг установи та що впливає на його ефективність? 

5. У чому полягає суть ділової комунікації у публічному управлінні? 

6. Як пов’язані стилі ділової комунікації та управління? 

 
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6 

 

Тема 6. Основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії 

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

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

 

1. Суть поняття стратегії та комунікативної стратегії.  

2. Види стратегій.  

3. Принципи комунікаційних стратегій органів публічної влади з громадськістю та ЗМІ. 

4. Види комунікаційних стратегій. 

5. Етапи обміну інформацією в публічній адміністрації.  

6. Типи інформації та її класифікація.  

7. Обмеження в доступі до публічної інформації.  

 

Опрацювати джерела літератури: 

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

фахівців за ступенем вищої освіти "Магістр" / уклад. : Шмагун А.В. – К. : УкрСІЧ, 2019. – 

28 с. 

2. Комунікації в публічному адмініструванні : конспект лекцій / [О. В. Шебаніна, В. П. 

Клочан, С. І. Тищенко та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http:// 

dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5037/1/Komunikatsiyi%20v%20publichnomu%

20administruvanni.pdf 
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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/ 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає зміст комунікацій органів публічного управління з громадськістю та за 

якими основними напрямами вони здійснюються? 

2. Як можна класифікувати основні форми комунікативної взаємодії органів 

публічного управління і громадськості? 

3. Які основні групи форм комунікативної взаємодії органів публічного управління і 

громадськості можна виокремити та в чому полягають їх особливості?  

4. У чому полягає суть і мета комунікацій органів публічного управління із ЗМІ? 

5. Як комунікативному підрозділу забезпечити ефективність взаємодії органу публічного 

управління із ЗМІ? 

6. Які типи матеріалів для ЗМІ може готувати комунікативний підрозділ органу публічного 

управління? 

7. У чому полягає особливість універсальних матеріалів для ЗМІ, а також матеріалів для 

преси та Інтернет-видань, матеріалів для радіо і телебачення? 

8. Які заходи для ЗМІ може проводити комунікативний підрозділ органу публічного 

управління? У чому полягає їх відмінність? 

9. У який спосіб можна оцінити ефективність застосування певних форм і методів 

комунікативної взаємодії органів публічного управління із ЗМІ? 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7 

Тема 8. Формування комунікаційних стратегій діяльності органів публічної 

влади та громадських об’єднань 

Тема 9. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою аудиторією 

Тема 10. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 

 

З’ясувати такі питання та виконати завдання: 

1. Особливості формування комунікаційних стратегій діяльності органів публічної влади та 

громадських об’єднань.  

2. Поняття кризи та конфлікту а публічному управлінні.  

3. Особливості управління комунікаціями в умовах кризи. Антикризові механізми 

комунікативного вплив 

4. Публічний виступ та технології комунікації з цільовою аудиторією 

5. Мистецтво публічного виступу.  

6. Причини неефективності комунікативної взаємодії.  

7. Технології комунікації з цільовою аудиторією. 

8. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 

9. Формування іміджу місцевих державних адміністрацій в Україні. 

10.  Місцеві чиновники у формуванні іміджу влади.  

11. Формування інформаційної культури державних службовців.  

12. Техніка комунікації і ведення переговорів.  

13. Етапи підготовки і проведення публічного виступу.  

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://i-soc.com.ua/institute/
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14. Установлення контакту з аудиторією.  

15. Мета і завдання переговорів.  

16. Етапи підготовки і проведення переговорів. 
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13. Етапи підготовки і проведення публічного виступу.  

14. Установлення контакту з аудиторією.  

15. Мета і завдання переговорів.  

16. Етапи підготовки і проведення переговорів. 

 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 

  

Оцінка «5-4 бали» передбачає: розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; повний перелік 

необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; використання актуальних фактичних та 

статистичних даних, матеріалів останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

використання матеріалів періодики; проведений опис об’єктів. 

Оцінка «4-3 бали» передбачає: порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання) 

 

Оцінка «3-2 бали» передбачає:  робота студента малообґрунтована, неповна; студент не 

опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики, робота студента малообґрунтована, неповна; 

використані матеріали лише підручника. 

Оцінка «1-2 бали» передбачає: самостійна робота виконана менше, ніж 20% загального обсягу 

завдань. 

 

 

Укладач: ____________ Решота О. А. доцент кафедри публічного адміністрування та управління 

бізнесом, к. держ. упр. 

 


