
Інформаційна довідка 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ  

2. Код:  
3. Тип: вибіркова 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

5. Семестр, в якому викладається: 3-й 
6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): Самойленко І.О. 

8. Результати навчання: студенти мають здійснювати управління на вищому рівні будь-якого 

підприємства чи організації та мати здатність до комунікативного та організаційного менеджменту в 
органах державної влади та організаціях контролюючого та регулюючого профілю. 

9. Дисципліни, на які спирається: державна інформаційна політика, філософія, правова 

регламентація публічного управління та адміністрування. 
10.  Зміст:      ЗМ 1. Комунікативне забезпечення органів державної влади 

                  ЗМ 2. Інформаційний менеджмент в публічному управлінні 

11.  Форми та методи навчання: Денна та заочна. Словесні, наочні, практичні, репродуктивні 

(пояснювально-ілюстративні). Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  
12.  Мова навчання: українська 

 

Информационная справка 

1. Вид и название: учебная дисциплина КОММУНИКАЦИИ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ  

2. Код: 

3. Тип: выборочная  

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 
5. Семестр, в котором излагается: 3-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

7. Лектор (преподаватель): Самойленко И.А. 

8. Результаты обучения: студенты должны осуществлять управление на высшем уровне любого 
предприятия или организации и иметь способность к коммуникативному и организационному 

менеджменту в органах государственной власти и организациях контролирующего и регулирующего 

профиля. 
9. Дисциплины, на которые опирается: государственная информационная политика, философия, 

правовая регламентация публичного управления и администрирования.  

10. Содержание:      СМ 1. Коммуникативное обеспечение органов государственной власти 
                                           СМ 2. Информационный менеджмент в публичном управлении 

11. Формы и методы обучения: Дневная и заочная. Словесные, наглядные, практические, 

репродуктивные (объяснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирования лекций. 

Самостоятельная работа. 
12. Язык обучения: украинский 

 

 

Information reference 

1. Type and title: navchalna distsiplіna  COMMUNICATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION  

2. Code: 
3. Type: selective 

4. Level: the third (educational-scientific) 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 
7. Name of lecturer(s): Samoilenko І.O. 

8. Learning outcomes: Students must manage at the highest level of any enterprise or organization and 

have the capacity for communicative and organizational management in public authorities and organizations of 
the controlling and regulatory profile. 

9. Disciplines are based on: state information policy, philosophy, legal regulation of public administration 

and administration. 

10. Contents:   ZM 1. Communicative provision of public authorities 
                            ZM 2. Information management in public administration 

11. Teaching forms and methods: Denna that correspondence. Slovesnі, naochnі, praktichnі, reproduktivnі 

(poyasnyuvalno-іlyustrativnі). Rozv'yazok tasks. Konspektuvannya lektsіy. Samostіyna robot. 
12. Language of instruction: Ukrainian 

 


