
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 
 
Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування 

 
Анотація. В дисципліні  «Комунікативне забезпечення публічного управління та адміністрування» 
докладно розглянуто  виникнення нових управлінських практик та відношень, які використовують 
різноманітні технічні засоби, технології та можливості комунікативної практики. Увага приділяється 
висвітленню питань, де поєднуються наміри управлінської еліти та використані ними засоби 
спілкування з приводу управління. Саме в них комунікативні можливості громадян та управлінських 
інститутів трансформуються в реальні відносини влади і суспільства, впливаючи на розподіл 
суспільних цінностей та ресурсів. Курс відображає особливості  комунікативного забезпечення як 
професійної діяльності і прикладної  дисципліни, піднімає важливі питання, які стосуються 
інформаційного лобізму, інформаційного тероризму, інформаційних війн й технічних засобів 
забезпечення інформаційної безпеки держави.    
Кількість кредитів: 4 
Викладач: Лікарчук Наталія Василівна, д. політ наук, доц. 
Мета навчальної дисципліни «Комунікативне забезпечення публічного управління та 
адміністрування»: засвоєння аспірантом навичок з: 

-аналізу теоретичних та практичних проблем забезпечення інформаційних інтересів  на 
інформаційному рівні в сфері публічного управління та адміністрування; 

-вивчення глобалізації інформаційних процесів й забезпечення безпечного інформаційного 

домінування  держави заради вирішення своїх національних інтересів. 

Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: загальний курс комунікативної теорії, державного управління на рівні 
випускника магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Аспірант повинен вміти: використовувати знання із зазначених курсів на рівні випускника магістратури 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Змістові модулі:  

1. Інформаційний простір. Інформаційно-комунікативні процеси.  
2. Державна інформаційна політика. 
3. Політика держави в області інформаційної безпеки. 
4. Інформаційні кампанії. Інформаційні війни. 
5. Техніка та технологічні засоби забезпечення інформаційного впливу в сфері  публічного 

управління та адміністрування. 
6. Технічні засоби та методи забезпечення інформаційної безпеки держави.  

Мова викладання:  українська в разі необхідності англійська 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.04 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 
4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 
 


