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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи 

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 навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Інструменти публічної комунікації та взаємодії 

у публічному управлінні»: формування системи професійної компетенції (знань, практичних 

вмінь та навичок) щодо принципів, інструментів, механізмів комунікаційної взаємодії органів 

державної влади та місцевого самоврядування з об’єктами публічного управління й 

адміністрування шляхом використанням відповідних методів та інформаційно-комунікаційних 

технологій задля покращення рівня й якості публічних послуг, що надаються громадянам. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування навичок критичного аналізу 

сучасних наукових концепцій і теорій комунікацій; підвищення рівня управлінської 

компетенції за допомогою набуття спеціальної підготовки в сфері комунікативної діяльності в 

публічному управлінні; оволодіння методологією побудови взаємодії між органами публічної 

влади та громадськими, бізнесовими інституціями, а також громадянами шляхом професійно 

організованої комунікативної діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування 

оволодіння методами, техніками та технологіями розробки стратегії комунікативної взаємодії 

в публічному управлінні й адмініструванні; формування навичок з нормативно-правового та 

організаційного регулювання інформаційно-комунікативної діяльності в публічному 

управлінні.  

 

Вимоги до знань і умінь 
 

При вивченні дисципліни «Інструменти публічної комунікації та взаємодії у публічному 

управлінні» здобувачі отримають такі компетентності (здатність):  

ІК1 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

ЗК01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02 Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний 

рівні. 

ЗК05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

ЗК07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК01 Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 

розв’язувати конфлікти. 

СК02 Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших 

організацій публічної сфери. 

СК03 Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 
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розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного 

управління та адміністрування.  

СК05 Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та 

налагоджувати ефективні комунікації з ними.  

СК06 Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 

національної безпеки України. 

СК08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних 

систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції.  

СК11 Здатність формувати кадрову стратегію в сучасних умовах, здійснювати набір, 

відбір, оцінку персоналу, розробляти ефективну систему мотивації та оплати праці, створення 

сприятливих умов навчання, професійної підготовки й перепідготовки, саморозвитку 

персоналу організації. 

СК12 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій управління 

персоналом, розробляти та впроваджувати інноваційні технології в управлінні персоналом в 

органах публічної влади та бізнес-структурах. 

СК13 Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами в організації для 

вдосконалення існуючих та розроблення нових управлінських систем. 

СК14 Здатність вивчати та впроваджувати новітній досвід управлінської роботи, 

удосконалювати інструментарій та відповідні стандарти. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні 

а) знати: основні теоретичні концепції, предмет, методи, завдання науки про комунікації; 

принципи, форми та методи організаційного забезпечення комунікативної взаємодії у 

публічному управлінні та адмініструванні; нормативно-правові основи регулювання 

інформаційно-комунікативної діяльності у публічному управлінні та адмініструванні; 

принципи та механізми комунікативної взаємодії з громадськими інститутами, бізнесом та 

громадянами; механізми підвищення ефективності використання інформаційно-

комунікативних технологій для взаємодії з громадськістю та бізнесом; порядок звернення 

громадян до органів публічної влади; загальні засади організації та проведення консультацій з 

громадськістю; основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії згідно із 

цілями сталого розвитку; зарубіжні практики організації електронного урядування та 

електронної демократії; сучасні підходи та інструменти е-комунікацій у публічному 

управлінні; інформаційно-комунікаційні ресурси органів публічної влади. 

б) вміти: абстрактно мислити, аналізувати й синтезувати інформацію, отриману в процесі 

комунікації; використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час 

наукових досліджень та інноваційної діяльності; нести соціальну і етичну відповідальність за 

прийняті управлінські рішення у процесі комунікативної взаємодії; займатися саморозвитком, 

самореалізацією у процесі аналізу та підготовки професійної документації; володіти 

арсеналом ефективних комунікативних прийомів (інструментів), які дають змогу 

гармонізувати відносини між суб’єктами публічного управління та громадськими, 

бізнесовими інститутами; здійснювати комунікацію на різних рівнях відповідно до вимог 

моралі та професійної етики; аналізувати й оцінювати державну комунікативну політику та 

представляти результати її реалізації на державному, регіональному, місцевому рівнях; 

розробляти стратегію і тактику зв’язків з громадськістю для органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; формувати проєкти стратегій та концепцій комунікативної 

діяльності публічних органів влади; організовувати комунікативні взаємозв’язки в органах 

публічної влади та між ними та 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; приймати 
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обґрунтовані рішення в складних, непередбачуваних та конфліктних умовах, діяти соціально 

відповідально та свідомо; визначати та вирішувати проблемні питання в комунікації органів 

публічного управління та адміністрування. 

 

При вивченні дисципліни «Інструменти публічної комунікації та взаємодії у публічному 

управлінні» здобувачі набувають такі програмні результати навчання:  

РН01.Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та 

технологій прийняття управлінських рішень. 

РН02.Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-

правових актів для їх усунення. 

РН03.Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати 

виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.  

РН04.Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління 

та адміністрування.  

РН06.Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при 

проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур. 

РН07.Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також 

методи командної роботи.  

РН08.Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм.  

РН09.Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми 

публічного управління та результати досліджень.  

РН10.Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

РН11.Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні 

обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів 

рішень.  

РН13.Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: людськими 

ресурсами, інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

РН14.Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання та організації для 

державних службовців / персоналу навчання, участі у тренінгах, сертифікаційних і грантових 

програмах. 

РН15.Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати знання методів і 

функцій, застосовувати інструментарій HR-менеджменту в організаціях публічної сфери або 

інших сфер господарювання, а також сучасні концепції лідерства. 

РН16.Застосовувати набуті знання щодо фактів, методів, правил і принципів в управлінні 

персоналом з метою забезпечення ефективного функціонування суб’єктів управління та 

адміністрування у конкретних практичних ситуаціях. 

РН17.Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися 

принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного 

зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, уміти встановлювати 

життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 
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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 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

 

Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Теоретичні аспекти суспільних комунікацій. 

Тема 2. Специфіка комунікації в публічному управлінні. 

Тема 3. Комунікації в організаціях системи публічного управління.  

Тема 4. Особливості комунікативної взаємодії публічної влади та суспільства. 

Тема 5. Комунікаційні навички публічного службовця. Комунікативна компетентність 

у системі публічного управління. 

Тема 6. Нормативно-правове регулювання інформаційно-комунікативної діяльності в 

публічному управлінні. 

Тема 7. Електронна взаємодія органів публічної влади. 

Тема 8. Особливості комунікації громади з владою. 

Тема 9. Основні засади формування та реалізації комунікаційної стратегії в 

публічному управлінні та адмініструванні. 

Тема 10. Комунікаційні стратегії територіальних громад 

Тема 11. Забезпечення взаємодії органів публічної влади із засобами масової 

комунікації. 

Тема 12. Інформаційно-комунікаційна політика держав, Європейського Союзу, 

міжнародних організацій.  

Тема 13. Публічний виступ та майстерність комунікації з аудиторією. 
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ  
Взаємозв’язок понять «інформація» й «комунікація». Теоретичні основи розвитку суспільної 

комунікації. Комунікативний процес. 

Функції й роль комунікації в суспільстві. Публічна сфера. Типи суспільних комунікацій  

Інформаційна політика, комунікаційна політика: теоретичні аспекти. Діяльність «мозкових 

центрів»  

 

ТЕМА 2. СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

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

комунікаційної діяльності. Сутність комунікаційного процесу. Класифікація комунікацій. 

Види та моделі комунікації. Політичні комунікації. Особливості кризових комунікацій. 

Комунікаційні підходи до вирішення конфлікту. Етапи обміну інформацією в публічній 

адміністрації. Обмеження в доступі до публічної інформації. 
 

ТЕМА 3. КОМУНІКАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЯХ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Зміст і структура внутрішньоорганізаційної комунікації в публічному управлінні.  

Вертикальні та горизонтальні комунікації в системі публічного управління. 

Форми та методи внутрішньоорганізаційної комунікації в публічному управлінні 

Соціокультурні аспекти комунікацій у публічному управлінні 

Комунікація в публічному управлінні в умовах криз і конфліктів 

Напрями модернізації комунікативної діяльності в публічному управлінні у сучасних умовах 
 

ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА 

СУСПІЛЬСТВА 

Форми та методи комунікативної взаємодії органів публічного управління з громадськістю. 

Комунікаційний процес в аспекті PR та GR-технологій. Поняття "паблік рілейшинз" та 

"говермент рілейшинз".  

Сутність та цілі системи зв’язків із громадськістю. Система масової комунікації та закони 

електоральної поведінки.  

Принципи і методи управління громадською думкою. Зв’язки з громадськістю (PR) як фактор 

державної політики.  

Основні проблеми формування інформаційно-технологічного простору функціонування 

органів державного управління.  

Підготовка, проведення та оцінювання комунікативних заходів у публічному управлінні 

 

ТЕМА 5. КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ. 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

Персональна РR-діяльність: вимоги, умови та моделі. Формування персонального іміджу та 

іміджу державної установи, організації, органу публічного врядування.  

Структурний пентакль формування іміджу: вербальна, невербальна, процесуальна та 

комунікативна складові. Технології формування позитивного іміджу.  

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

та переговорів. 

Поняття комунікативної компетентності. Складники комунікативної компетентності 

посадовця у сфері публічного адміністрування. Вимоги до комунікації публічного управлінця. 

Шляхи формування та вдосконалення комунікативної компетентності публічного управлінця. 

Складники комунікативної культури публічного управлінця. 

 

ТЕМА 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

Регулювання інформаційно-комунікативної діяльності публічних управлінців у нормативно-
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правових актах України. Порядок та особливості розгляду звернень громадян органами 

публічної влади та іншими суб’єктами діяльності у сфері публічного управління.  

Організація особистого прийому громадян.  

Порядок надсилання та розгляду електронної петиції. 

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

Обмеження в доступі до публічної інформації. 

 

ТЕМА 7. ЕЛЕКТРОННАЇ ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. 

Базові аспекти організації електронної взаємодії органів публічної влади.  

Єдина система електронної взаємодії. Стан та тенденції розвитку електронної взаємодії в 

Україні. Основні завдання щодо створення єдиної системи електронної взаємодії. 

Реалізація електронної взаємодії в європейських країнах. Інтероперабельність.  

Моделі електронної взаємодії. Огляд програмного забезпечення електронної взаємодії 

 

ТЕМА 8. ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДИ З ВЛАДОЮ  

Сутність і мета системи зв’язків із громадськістю. Принципи і методи управління 

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 9. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

СТРАТЕГІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА АДМІНІСТРУВАННІ  

Роль, мета, завдання, функції, види, користувачі та бенефіціари комунікаційної стратегії.  

Основні етапи формування та реалізації комунікаційної стратегії.  

Стратегічні та оперативні цілі. Визначення цільової аудиторії, основних форм і каналів 

комунікації.  

Оцінка поточної ситуації на основі проведення PEST-аналізу та SWOT-аналізу. Планування 

ресурсів для забезпечення реалізації стратегії. 

 

ТЕМА 10. КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Поняття про ефективність комунікаційних стратегій територіальних громад.  

Особливості організації комунікацій із громадою, громадськими об’єднаннями, органами 

державної влади, потенційними інвесторами, туристами, іноземними партнерами щодо 

активізації місцевого економічного розвитку.  

Комунікації з питань формування та розподілу громадського бюджету територіальної 

громади, ініціювання соціальних проєктів, екологічних акцій, конкурсів, громадських 

обговорень.  

Інформаційно-комунікативна підтримка втілення місцевих ініціатив і реалізації проєктів 

міжнародної технічної допомоги. Інструменти комунікації для розвитку сільських територій.  

Інституціональне забезпечення формування та реалізації комунікаційної стратегії сільської 

територіальної громади.  

 

ТЕМА 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ІЗ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Роль ЗМК у забезпеченні публічного управління. Сучасне формування взаємодії ЗМК із 

органами публічної влади.  

Світовий досвід інституційного забезпечення взаємодії органів публічної влади та ЗМК. 

Організаційно-правові засади забезпечення взаємодії органів публічної влади та ЗМК. 

 

ТЕМА 12. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ, 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
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Міжнародні ініціативи побудови інформаційного суспільства. Інформаційно-комунікаційна 

політика міжнародних організацій. Інформаційно-комунікаційна політика держав. 

Інформаційна політика Європейського Союзу. Рамкові програми Європейського Союзу у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Комунікаційна політика Європейського 

Союзу. 

Інформаційна діяльність інституцій Європейського Союзу. 

 

ТЕМА 13. ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ТА МАЙСТЕРНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ З 

АУДИТОРІЄЮ 

Значення публічного виступу у діяльності публічної особи.  

Різновиди публічного виступу. Професійна лексика та етичні норми спілкування. Риторична 

техніка публічного управлінця. Інструментарій ораторської майстерності. Особливості 

підготовки та виголошення публічного виступу. Комунікативні ситуації та комунікативна 

поведінка. Інструментарій ораторської майстерності. Мовні особливості публічного виступу.  

Форми, зміст і структура презентаційних матеріалів для публічного виступу. Види 

презентаційних матеріалів, вимоги до їх структури, змісту й оформлення. Програмні сервіси 

для створення презентацій. Засоби та прийоми вербальної й невербальної комунікації. Сучасні 

підходи до використання е-комунікації. Інструменти е-комунікації у діяльності суб’єктів 

публічного управління. Ефективність комунікації у соціальних мережах. 

Невербальні засоби в публічному виступі.  
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