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ВСТУП 

 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів для 

роботи в державних органах і підприємницьких організаціях. Принципово нові 

умови та зміст ділової активності кардинальним чином змінили вимоги до 

якостей, які повинен мати фахівець, що пройшов навчання та бажає займатися 

управлінською діяльністю в органах державної влади та виробничій сфері. 

Фахівці в галузі управління й адміністрування повинні уміти виконувати 

функції планування, організації, мотивації, контролю праці співробітників для 

досягнення певних потреб. Першочергова задача муніципального менеджменту 

полягає у створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, 

які стимулюють працівників на нововведення. Керівники різних ланок 

публічного управління й адміністрування повинні стати ініціаторами 

організаційних змін.  

Ці методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

знаннями комунікаційної політики в діяльності державного службовця, 

основами організації та планування підприємницького бізнесу та вмінням 

використовувати їх на практиці. 

Мета проведення практичних занять і ділових ігор: 

1. Засвоєння навичок виявлення, аналізу та вирішення економічних, 

правових та організаційних проблем розвитку на основі ділового спілкування, 

піднесення рівня культури усного і писемного мовлення, координування та 

спрямування діяльності державного службовця. 

2. Навчання групових методів роботи при підготовці та прийнятті 

управлінських рішень щодо концептуальних основ підвищення ефективності 

організації діяльності державних службовців. 

У результаті виконання практичних занять студенти повинні: 

– навчитися визначати обов’язки та права керівників і управлінських 

підрозділів державної служби відповідно до рівня та сфери їх діяльності; 

– набути навичок аналізу й оцінки рівня організації праці державних 

службовців; 
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– уміти визначати й обґрунтовувати напрями подальшого вдосконалення 

організації виконання функцій управління в державних установах за зростання 

конкуренції на глобальних ринках; 

– використовувати раціональну технологію, евристичний та кількісний 

інструментарій обґрунтування і прийняття управлінських рішень у 

муніципальних установах та організаціях; 

– використовувати методологію гармонізації конкурентної, структурної 

та промислової політики держави при стратегічному плануванні діяльності 

підприємницьких організацій для визначення її головних завдань і розробки 

програм їх досягнення в умовах складного динамічного зовнішньоекономічного 

середовища. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційна політика в 

діяльності державного службовця» студент повинен 

знати: 

– ключові поняття і терміни кожної теми модуля; 

– методологію проведення заходів з удосконалення комунікаційної 

політики в діяльності державного службовця; 

– систему оволодіння особливим предметом праці – інформацією, яка 

виступає засобом державного нагляду; 

– організаційно-методичні основи моделювання варіантів можливих 

наслідків дії людей і результатів їх конфліктів у державній службі; 

– методи прийняття управлінських рішень у системі суб’єктів професій 

«людина-людина», «людина-суспільство». 

уміти: 

– за допомогою спостережень за ознаками міжособистісних відносин 

діагностувати власний психологічний стан та стан і настрої інших людей, 

рівень психологічної напруги, вирішуючи завдання професійної діяльності; 

– пристосовуватися до нових умов (нових людей, нових мовних засобів, 

нових способів дій), мобілізувати інші власні комунікаційні компетенції та 

поповнювати свій комунікаційний потенціал; 
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– залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та 

канали комунікації з клієнтами та діловими партнерами; 

– чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання; 

– переконувати, аргументувати, вести результативні ділові бесіди; 

– підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистісних 

контактів як передумову ділового успіху в державний службі; 

– проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових 

контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) як з вітчизняними так і з іноземними 

партнерами з метою отримання інформації, необхідної для розв’язання певних 

завдань професійної діяльності державного службовця; 

– застосовувати невербальні методи спілкування, здійснювати ефективне 

слухання, бути готовим до публічного виступу; 

– створювати власний імідж державного службовця, вдосконалювати його 

складові: зовнішній вигляд, манери, впевненість у собі, позитивну енергетику; 

– в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів 

усного спілкування, знань в царині міжкультурної комунікації та відповідних 

комунікаційних технологій застосовувати ситуаційний підхід з метою 

ефективного виконання професійних обов’язків державного службовця; 

– протидіяти маніпуляції, долати бар’єри спілкування; 

– добиватися і використовувати сучасні комунікаційні технології та 

Internet-технології у професійній та інших сферах комунікаційної діяльності 

державного службовця. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема Теоретико-методичні основи формування комунікаційних умінь 

Мета: знати еволюцію поглядів на природу спілкування як специфічного 

виду діяльності державного службовця у сучасній економіці, ключові чинники 

успіху процесу регулювання в економічній сфері, уміти з’ясувати психологічні 

аспекти розвитку комунікаційної компетентності державних службовців. 

Короткі теоретичні відомості 

Психіка людини, згідно з розробленою вітчизняними психологами 

теорією, як виявляється, так і формується в діяльності. Діяльність є необхідною 

умовою оволодіння людиною соціальним досвідом, цінностями, установками 

суспільства та перетворення останніх на внутрішній світ людини. 

Комунікаційні вміння формуються та виявляються в комунікаційній діяльності, 

а їх наявність забезпечує ефективне здійснення цього виду діяльності. 

Спорідненим з поняттям «комунікаційна діяльність» є поняття «спілкування», 

що історично склалось раніше. Спілкування як вияв суто людського – одна з 

інваріантних тем соціальної філософії та соціальної теорії взагалі. 

 

Завдання до теми 1 

1. Сформулюйте ключові аспекти системно-структурного аналізу як 

специфічного виду діяльності. 

2. Проаналізуйте комунікаційні вміння як наукову категорію, психолого-

педагогічні чинники й умови формування комунікативних умінь. 

3. Системно обґрунтуйте психологічні основи розвитку комунікаційної 

компетентності державних службовців у трансформаційній економіці. 

 

Ділова гра 1. Моделювання ідеального керівника державної служби 

Мета ділової гри: 

1. Розвинути творче мислення учасників гри, здібність ефективно 

взаємодіяти один з одним під час прийняття колегіальних і колективних 

рішень. 
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2. Сформулювати в учасників гри більш точні та правильні уявлення про 

чинники управлінського потенціалу, які обумовлюють успішну управлінську 

діяльність на державній службі. 

3. Навчити експертному методу кількісного оцінювання управлінського 

потенціалу кадрів муніципальних організацій з урахуванням досягнень 

психодіагностики. 

Вихідна інформація. Учасники ділової гри виготовляють вихідну 

інформацію у вигляді бланка гравця та шкали для оцінювання чинників 

управлінського персоналу (табл. 1.1 і 1.2). 

Таблиця 1.1  Бланк гравця 

№ 

пор. 
Чинники 

Само-

оцінка 

Оцінка керівника 
Еталон 

(колек-

тивна 

оцінка) 

Відхилення від 

еталону оцінки  

Індивідуа-

льна 

Групо-

ва 

Індиві-

дуальна 

Групо-

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Критичне відношення до 

дійсності, своєї діяльності 

      

2 
Урахування в керівництві 

людського чинника 

      

3 Поєднання слова та діла       

4 

Здібність творчо 

здійснювати свою 

діяльність 

      

5 Професіоналізм       

6 

Бажання вчитися 

працювати за успішної 

комунікаційної взаємодії 

      

7 

Уміння досягати кінцевого 

результату з найменшими 

витратами 

      

8 
Здібність до розробки 

самостійних рішень 

      

9 
Негативне відношення до 

алкоголю 

      

10 
Здібність до прийняття 

критики 

      

11 Твердість і рішучість       

12 Професійна пам’ять       

13 Працелюбність       

14 

Педагогічні здібності за 

успішної комунікаційної 

взаємодії 
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Продовження табл. 1.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 
Активність у громадській 

роботі 

      

16 
Знання теорії управління 

виробництвом 

      

17 

Знання трудового та 

господарського 

законодавства 

      

18 Знання галузевої економіки       

19 
Знання наукової організації 

праці (НОП) 

      

20 
Знання організації 

муніципальної діяльності 

      

21 

Знання техніки та 

технології виробничих 

процесів 

      

22 

Уміння організовувати 

колегіальне прийняття 

рішень 

      

23 Почуття гумору       

24 
Інформованість про події за 

кордоном 

      

25 Освіта       

26 
Досвід роботи на керівних 

посадах 

      

27 Вік       

28 

Підготовка в резерв на 

висування на посаду 

державного службовця 

      

 Сума похибок:       

 

Таблиця 1.2  Шкала для оцінювання чинників управлінського 

потенціалу 

 Чинник 

 

 

 

Оцінка 

Ділові й 

особисті 

якості, знан-

ня, уміння та 

навички 

Освіта 

Досвід 

роботи  

на керівній 

посаді 

Вік, 

років 

Підготовка в резерв 

на висування 

1 2 3 4 5 6 

5 
Рівень дуже 

високий 

Вища 

економічна 

Стаж керівної 

роботи 15 

років  

і більше 

22–30 

На факультетах 

організаторів 

промислового 

виробництва 

4 
Рівень 

високий 

Вища 

технічна 

Стаж керівної 

роботи від 10  

до 15 років 

31–35 

На факультетах 

підвищення 

кваліфікації у ВНЗ 
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Продовження табл. 1.2 
 

1 2 3 4 5 6 

3 
Рівень 

середній 

Вища 

гуманітарна 

Стаж керівної 

роботи від 5  

до 10 років 

36–40 

В інститутах 

підвищення 

кваліфікації  

та їх філіалах 

2 
Рівень 

низький 

Середня 

спеціальна 

Стаж керівної 

роботи від 1  

до 5 років 

41–45 

Безпосередньо  

на виробництві 

без відриву  

від роботи 

1 
Рівень дуже 

низький 
Середня 

Стаж керівної 

роботи  

до 1 року 

Більше 

45 

Недоцільна (при 

самооцінці 

виставляється «І», 

якщо підготовки 

не було) 
Примітка: знаком «0» позначається неможливість оцінити чинник. 

 

Методичні рекомендації та порядок проведення ділової гри 

Етапи проведення гри. Керівник гри ставить задачу, пояснює її мету, 

вихідні умови, правила гри та задачі учасників. Кожний учасник гри оцінює за 

запропонованими чинниками управлінський потенціал, а також чинники 

управлінського потенціалу, необхідні «процвітаючому керівникові» 

муніципального органу або підприємницької організації. 

Кожна команда шляхом взаємних консультацій за успішної 

комунікаційної взаємодії обґрунтовує загальну оцінку чинників управлінського 

потенціалу «процвітаючого керівника». Учасники гри спільно визначають 

колективну оцінку запропонованого переліку чинників управлінського 

потенціалу «ідеального керівника». Потім визначають відхилення 

індивідуальної та групової оцінок від колективної і підраховують суми цих 

відхилень. Керівник оголошує результати гри, аналізує групову та колективну 

діяльність учасників гри за успішної комунікаційної взаємодії. 

Правила гри. Кожний готує два бланки: перелік чинників 

управлінського потенціалу керівника (табл. 1.1), шкалу для оцінювання 

чинників (табл. 1.2). Кількісна оцінка чинників управлінського потенціалу 

зводиться до визначення міри кожного чинника, які забезпечують ефективність 

управлінської діяльності. 
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У системі роботи з кадрами державної служби однією із найскладніших і 

недостатньо розроблених проблем є об’єктивне оцінювання управлінських 

кадрів. Вірогідне оцінювання кадрів управління необхідне при виборах 

державних службовців, господарських керівників, висуванні працівників у 

резерв, переатестації кадрів, підвищенні кваліфікації керівників і спеціалістів. 

Нині існує багато підходів до оцінювання управлінських кадрів 

державної служби. Більшість із них зводиться до кількісного оцінювання 

ділових та особистих якостей працівників управління. При цьому оцінюються 

не результати діяльності управлінських кадрів, а чинники їх управлінського 

потенціалу. Тепер під чинниками управлінського потенціалу державних 

службовців, господарських керівників розуміють не тільки особисті якості, 

знання, уміння та навички, але й можливості, завдяки котрим успішно 

здійснюється управлінська діяльність. 

Спочатку кожний гравець оцінює себе, тобто здійснює самооцінку, та 

заповнює графу 3 «Самооцінка». На всі незрозумілі питання відповідає тільки 

керівник гри. Потім кожний учасник самостійно оцінює чинники 

управлінського потенціалу, котрими повинен володіти «процвітаючий 

керівник» державної служби. При цьому він заповнює графу 4. 

Усі учасники гри розбиваються на команди з 4–6 чоловік залежно від 

загальної кількості гравців і при вільному обміні думок виробляють загальну 

групову оцінку чинників управлінського потенціалу «процвітаючого 

керівника». Команди між собою не консультуються. Кожна команда заповнює 

графу 5. 

Потім усі гравці беруть участь в обґрунтуванні колективної оцінки 

чинників управлінського потенціалу за успішної комунікаційної взаємодії, 

тобто моделі «ідеального керівника». На дошці викреслюється таблиця і до неї 

заносяться оцінки, проставлені окремими групами. На основі таких оцінок 

обґрунтовується графа 6. 

Діяльність учасників гри оцінюється за сумарною похибкою при 

індивідуальній та груповій роботі. Індивідуальна та групова похибка з кожного 
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чинника визначається як різниця оцінок (балів) за графами 4 та 6, а також графи 

5–6. Потім похибки підсумовуються з усіх чинників. Виграє той гравець або та 

команда, у котрих сума похибок мінімальна. 

Підбиття підсумків ділової гри. Викладач підбиває підсумки ділової 

гри, визначає гравця або команду, які набрали меншу суму похибок. Бажано 

детальніше розглянути еталон та обґрунтувати правильний вибір чинників, як 

будуть змінюватися, вимоги до основних чинників у лінійних і функціональних 

керівників. Визначити мінімальний склад чинників за успішної комунікаційної 

взаємодії, які дозволять оцінювати керівні кадри державної служби різних 

рівнів управління. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте теоретично-методологічні основи формування 

комунікаційних умінь. 

2. Чи погоджуєтеся ви з визначенням природи спілкування як 

специфічного виду діяльності, яке обговорювалося на лекції? Як би ви особисто 

визначили поняття «комунікаційні вміння» у сучасній економіці?  

3. Чому комунікаційні вміння трактуються як «наукова категорія» ? 

3. Як трактуються психолого-педагогічні чинники й умови формування 

комунікаційних умінь державних службовців? 

4. Що є спільного між концепцією та ідеологією стосовно комунікаційної 

компетентності державних службовців? 

Література: [4, с. 85–93; 7, с. 42–54; 10, с. 156–167; 17, с. 185–192]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема Ділове спілкування: поняття, особливості та вияви в  

діяльності державних службовців 

Мета: знати чинники, що впливають на комунікаційну сторону 

спілкування державних службовців у загальній стратегії ринкової 

трансформації України; уміти з’ясувати принципи інтерактивної та 

перцептивної сторін спілкування. 
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Короткі теоретичні відомості 

Спілкування – взаємодія двох і більше людей, що складається в обміні 

інформацією пізнавального або афективно-оціночного (емоційно-оціночного) 

характеру. У західній психології використовується поняття «комунікація». 

Однак воно більш широке, має на увазі зв'язок, у рамках якого відбувається 

обмін інформацією в живій і неживій природі. Спілкування ж існує тільки між 

людьми: як його суб’єкти можуть виступати як індивід, так і група.  

Спілкування здійснюється з різних причин: мета може полягати у 

взаємодії суб’єктів або бути поза їх взаємодії. Спілкування, що знаходиться 

поза взаємодії суб’єктів, – ділове спілкування – слугує способом організації й 

оптимізації того чи іншого виду предметної діяльності: виробничої, наукової, 

комерційної. Предмет ділового спілкування – справа. 

 

Завдання до теми 2 

1. Сформулюйте ключові ознаки та види ділового спілкування державного 

службовця. 

2. Назвіть приклади комунікаційної сторони спілкування державних 

службовців в умовах управління міжнародною конкурентоспроможністю та 

розширення виробничих потужностей шляхом спорудження нових будівель 

підприємства чи фірми, купівлі фірм-постачальників та інших фірм. 

3. Визначте інтерактивну та перцептивну сторони спілкування (як 

сприйняття) державних службовців. 

4. Сформулюйте чинники комунікології та комунікативістики, як нових 

міждисциплінарних наукових напрямів успіху привабливості державної 

служби. 

5. Проаналізуйте економічну функцію, зміст і завдання комунікаційного 

менеджменту у сфері муніципального менеджменту. 

6. Системно обґрунтуйте найважливіші соціально-економічні аспекти 

(позитивні та негативні), пов’язані з комунікаційною компетентністю 

менеджера муніципальної установи, організації. 
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Практичне заняття «Спілкування» 

Задача 1 «Соціальна перцепція».  

Мета: продемонструвати дію соціальних стереотипів у соціальній 

перцепції: набір фотографій портретів чоловіків і жінок. 

Студенти діляться на групи з 45 осіб. Конкретна група сідає колом на 

відстані від інших. Кожна сформована група студентів отримує фотографію 

незнайомої людини з підписом, у якому визначено її фах. Половина груп 

отримує фото чоловіка, інша – жінки, але кожна фотографія має інший підпис. 

Групи мають скласти психологічний портрет людини з фотографії. Усі групи 

оголошують результати всім групам. 

Обговорення: Чим і чому відрізнялися описи, наведені групами? Як 

діють соціальні стереотипи й установки у соціальній перцепції? 

Задача 2 «Ефекти сприймання інформації: демонстрація ефекту «країв 

інформації». 

Мета: показати учасникам семінару дію ефекту «країв інформації». 

Запропонувати учасникам оцінити як привабливих чи ні двох уявних 

персонажів, які описані одним і тим самим набором прикметників, але поданих 

у різному порядку (від позитивних характеристик до негативних та навпаки) за 

аналогією з класичним експериментом Соломона Аша на вивчення «ефекту 

первинності» під час сприймання повідомлення. 

Прочитайте подані описи хлопців і зазначте, хто вам видається 

привабливішим? 

Джек товариський, веселий, сміливий, активний, розумний, хвалькуватий, 

скупий, заздрісний. Саймон заздрісний, скупий, хвалькуватий, розумний, 

активний, сміливий, веселий, товариський. 

Бажано використовувати іноземні імена, щоб уникнути ототожнення 

персонажів, описаних у вправі, з учасниками, знайомими і не спровокувати 

небажаних аналогій або кепкування.  

Підрахувати й оголосити отримані результати. Зазвичай переважна 

більшість опитуваних обирає найпривабливішим Джека, дещо менша кількість 
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– Саймона, та лише одиниці (якщо такі знаходяться взагалі) помічають, що 

подані характеристики однакові, лише змінено порядок їхньої подачі. 

Обговорення варто провести після проведення наступної демонстраційної 

вправи. 

Задача 3 «Ефекти сприймання інформації»: демонстрація впливу 

емоційних відтінків слів на сприймання повідомлення та його оцінку.  

Мета: продемонструвати учасникам семінару вплив емоційних відтінків 

слів на сприймання повідомлення та його оцінку. 

Запропонувати учасникам семінару оцінити як привабливих чи ні двох 

дівчат, описаних подібними оцінними прикметниками з різними емоційними 

відтінками (наприклад, «спокійна»  «пасивна» тощо).  

Прочитайте описи дівчат і зазначте, яка з них вам видається 

привабливішою? 

Джанні спокійна, обережна, сором’язлива, ощадлива, уважна до дрібниць, 

слухняна. Сандра пасивна, недовірлива, нетовариська, скупа, дріб’язкова, 

безініціативна. 

Підрахувати й оголосити отримані результати. Зазвичай переважна 

більшість опитуваних (або і всі) обирає найпривабливішою Джанні, лише 

одиниці (якщо такі знаходяться взагалі) помічають, що подані характеристики 

однакові, відрізняються лише емоційним забарвленням, у якому подається 

позитивна чи негативна оцінка певної якості. Обговорення варто провести у 

вигляді дискусії або «мозкової атаки», щоб визначити, які властивості та якості 

слід розвивати, щоб протистояти маніпуляціям з формою подачі інформації. 

Варто наголосити, що з продемонстрованими ефектами можна боротися, 

розвиваючи властивості уваги й аналітичного мислення. 

Задача 4 «Інтонація». 

Мета: передавати зміст повідомлення за допомогою інтонації. 

Студенти за колом мають промовити фразу «Іди сюди», кожен з іншою 

інтонацією. Група має визначити додатковий сенс, що містить інтоноване 

висловлювання. 
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Обговорення: Які нюанси інтонації вагомі для визначення змісту 

висловлювання? 

Задача 5 «Дзеркало». 

Мета: виробити уміння передавати зміст повідомлення за допомогою 

жестів і рухів тіла. 

Студенти поділяються на пари: один виконує роль людини перед 

дзеркалом, інший – «дзеркала». Особа перед дзеркалом кудись збирається. 

«Дзеркало» повторює її рухи та міміку. І намагається здогадатися, хто ця особа 

і куди збирається йти. 

Обговорення: Які нюанси жестикуляції та міміки дають змогу отримати 

додаткову інформацію? 

Задача 6 «Читаємо жести». 

Мета: виробити вміння отримувати інформацію за допомогою розкриття 

змісту жестів. 

Студенти діляться на групи з 35 осіб. Кожна група отримує фотографії 

(малюнки) із зображенням людей, що в певний спосіб спілкуються. Аналогічно 

студентам можна продемонструвати відеозапис розмови якихось людей без 

звуку. За переглянутим зображенням студенти мають здогадатися, про що йде 

мова.  

Обговорення: Які нюанси жестів, міміки та поз людей дають можливість 

отримувати інформацію? 

Задача 7 «Трансакції у спілкуванні». 

Мета: виробити уміння визначати й аналізувати трансакції у взаємодіях. 

Студенти отримують тексти ситуаційної вправи з описом взаємодій. 

Аналізують їх, визначають схему трансакції, роблять прогноз на продовження 

взаємодії учасників трансакції. 

Обговорення: Які трансакції можуть призвести до конфлікту? На основі 

яких трансакцій можна прогнозувати результативну взаємодію партнерів? 

Задача 8 «Телефон у спілкуванні». 
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Мета: виробити у студентів уміння проводити ефективні ділові 

телефонні розмови. 

Студенти діляться на групи з 3 осіб. Ролі гри: працівник фірми, клієнт, 

спостерігач. Інструкція для «клієнта»: «Ви замовляли комплект меблів для 

передпокою. Меблі Вам привезли розкомплектовані: двоє дверей від шаф 

іншого кольору, бракує елементів для кріплення. Ви хочете виправлення 

замовлення терміново, оскільки до Вас за тиждень приїздять важливі гості та 

Ви хочете мати добре вмебльовану квартиру». Інструкція для «працівника 

фірми»: «Маєте уважно вислухати клієнта і заспокоїти, зробити так, щоб він 

залишився задоволений, хоча об’єктивно двері та кріплення зможете клієнту 

поміняти не раніше, ніж за два тижні». Спостерігач занотовує розмову, дає 

гравцям зворотній комунікаційний зв’язок. За наявності часу слід провести три 

тури гри, щоб усі студенти виконали всі ролі. 

Обговорення: Чим принципово відрізняється ділова телефонна розмова 

від безпосереднього спілкування? Які основні структурні елементи ділової 

телефонної розмови? 

Задача 9 «Написання ділового листа». 

Мета: виробити у студентів уміння писати ділові листи. 

Студенти діляться на парну кількість груп з 45 осіб. Учасники кожної 

групи отримують тему для написання ділового листа і пишуть листи. За колом 

групи обмінюються листами і пишуть відповідь. Повертають відповідь групі, 

від якої отримали лист. 

Обговорення: Які найважливіші складові ділового листа? Чим ділове 

листування відрізняється від побутового? 

 

Контрольні питання 

1. Які ознаки та види ділового спілкування державних службовців? 

2. Як здійснюється ділове спілкування, особливості та вияви спілкування 

стосовно конкурентної політики в загальній стратегії ринкової трансформації 
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України? Чому така увага приділяється комунікаційній стороні спілкування 

державного службовця при управлінні конкурентоспроможністю підприємства? 

3. Охарактеризуйте процес невербальної поведінки державного службовця. 

4. Дайте визначення кожному з етапів передачі інформації за наступних 

п’яти груп об’єктів управління підприємства: власник підприємства, вищий 

управлінський персонал підприємства, лінійні менеджери, менеджери-

економісти консалтингових фірм, державні та відомчі управлінські структури й 

органи. 

5. Визначте інтерактивну та перцептивну сторони спілкування державного 

службовця. 

Література: [3, с. 118–123; 4, с. 54–65; 7, с. 16–36; 9, с. 48–62]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема Ділова бесіда 

Мета: знати основні функції та п’ять фаз ділових бесід, особливості 

проведення кадрових і дисциплінарних бесід; уміти підготувати та провести 

ділову бесіду за взаємодії органів виконавчої влади щодо конкретних напрямів 

реалізації політики держави. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Майже всі справи, всі трудові процеси на державній службі починаються, 

здійснюються та завершуються за допомогою різних за формою, змістом і 

функцій ділових бесід. До основних функцій будь-якої ділової бесіди можна 

віднести наступні: початок інноваційних заходів і процесів; контроль і 

координування вже початих заходів, акцій; обмін інформацією; взаємне 

спілкування працівників однієї організації, міжособистісні та ділові контакти; 

підтримання ділових контактів з партнерами у зовнішньому середовищі; 

пошуки, висунення й оперативна розробка нових ідей і задумів; стимулювання 

руху людської думки в нових напрямах. Розрізняють бесіди, пов’язанні з 

наймом і звільненням персоналу, і бесіди типу «доручення службові», бесіди 
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для аналізу та розв’язання конфліктних ситуацій і бесіди з підлеглими 

дисциплінарного характеру, бесіди, що готують персонал до впровадження 

інновацій, і бесіди, що мають неформальний характер, для поліпшення 

психологічного клімату колективу. Ділова бесіда складається з п’яти фаз:               

1. початок бесіди; 2. передача інформації; 3. аргументування; 4. спростування 

доказів співрозмовника; 5. прийняття рішень. 

 

Завдання до теми 3 

1. Сформулюйте основні функції та фази ділових бесід на державній 

службі. 

2. Назвіть приклади взаємодії органів виконавчої влади щодо техніки 

прискорення прийняття рішень. Можливими варіантами сприяння розвитку 

національної економіки в межах державної економічної політики можуть бути: 

розробка та реалізація варіантів структурної політики; розробка та реалізація 

науково-технологічної політики; формування розвитку ефективної 

інфраструктури бізнесу. 

3. Назвіть інструменти проведення кадрових і дисциплінарних бесід 

керівника; співбесіди під час прийому на роботу та під час звільнення з роботи. 

4. Визначте особливості проведення ділових, інструктивних та 

оперативних (диспетчерських) нарад. 

 

Ситуація для аналізу. «Чи приємно з Вами спілкуватися?» 

Якщо людина товариська, то це далеко не означає, що з нею приємно 

розмовляти. Є люди, які своєю товариськістю докучають кожному майже з 

перших хвилин розмови. Подивіться уважно, хіба мало довкола таких людей? А 

Ви приємний співрозмовник? 

Відповідайте на запитання «так» чи «ні». 

1. Ви любите більше слухати, ніж говорити? 

2. Ви завжди можете знайти тему для розмови навіть із незнайомою 

людиною? 
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3. Ви завжди уважно слухаєте співрозмовника? 

4. Чи любите Ви давати поради? 

5. Якщо тема розмови Вам нецікава, чи будете Ви показувати це 

співрозмовнику? 

6. Чи роздратовуєтеся, коли Вас не слухають? 

7. У Вас є власна думка з будь-якого питання? 

8. Якщо тема розмови Вам незнайома, чи станете її розвивати? 

9. Ви любите бути в центрі уваги? 

10. Чи є хоча б три предмети, де Ви володієте достатньо міцними 

знаннями? 

11. Ви гарний оратор? 

Якщо ви відповіли позитивно на запитання 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

можете зарахувати собі по одному балу за кожну відповідь.  

13 бали. Важко сказати, чи Ви мовчун, з якого не витягнеш ні слова, чи 

настільки товариські, що Вас намагаються уникнути. Факт залишається фактом: 

спілкуватися з Вами далеко не завжди приємно, а завжди вкрай важко. Вам би 

слід було над цим замислитися. 

49 балів. Ви не дуже товариська людина, але майже завжди уважний і 

приємний співрозмовник. Можете бути і надто неуважним, коли буваєте не в 

настрої, але Ви не вимагаєте в такі хвилини особливої уваги до Вашої персони 

від оточуючих. 

911 балів. Ви, напевно, одна з найприємніших у спілкуванні людина. 

Навряд чи друзі можуть без Вас обійтися. Це прекрасно. Виникає тільки одне 

запитання: Вам дійсно приємна весь час ваша роль, чи іноді Вам доводиться 

грати, як на сцені? 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте основні чинники результативності комунікацій в 

організації: відкритий менеджмент, усвідомлення цінності та необхідності 

комунікацій, володіння сучасними технічними ресурсами. 
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2. Як здійснюється вимірювання комунікаційної компанії та 

удосконалюється процес організації ділової бесіди? 

3. Назвіть принципи організації ефективного комунікаційного процесу в 

органах державної служби. 

4. Визначте проблеми у професійному спілкуванні менеджерів державної 

служби. 

5. Які інновації та креативні підходи у виборі комунікаційних рішень у 

державних установах та організаціях? 

6. Чому така увага приділяється проведенню кадрових і дисциплінарних 

бесід у державній службі? 

7. У яких випадках доцільно вибирати особливу систему заходів щодо 

культури прийому відвідувачів? 

8. Охарактеризуйте основні правила і рекомендації щодо організації та 

проведення службових нарад. 

Література: [6, с. 238–243; 8, с. 144–165; 10, с. 176–196; 13, с. 348–357]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема Публічний виступ 

Мета: знати загальні завдання та головне правило публічного виступу, 

критерії ораторської майстерності; уміти з’ясувати основні елементи структури 

публічного виступу, правила та помилки композиції, узагальнену структурно-

логічну схему дій і операцій підготовки публічної доповіді. 

Короткі теоретичні відомості 

Усякий публічний виступ має бути спрямований на розв’язання 

конкретного завдання. Без такого завдання не може бути гарного виступу. У 

цілому кожен виступ спрямований на розв’язання наступних загальних завдань: 

розвиток пізнавальної діяльності людей; стимулювання позитивних або 

критичних установок слухачів на певні справи; формування пізнавальних та 

інших інтересів; формування творчого стилю роботи і життя; формування 

громадської та професійної активності; ознайомлення з досягненнями 
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практики, науки, техніки, а також поточним станом справ у країні, регіоні, 

колективі тощо. 

Приступаючи до підготовки виступу, слід пам'ятами, що за рідкісним 

винятком його завдання скоріше пов’язані не з сполученням якихось зовсім 

нових відомостей для слухачів, а з поясненням, інтерпретацією подій, про які їм 

уже відомо з різних джерел. У публічному виступі, як правило, 

систематизуються вже відомі дані, дається передбачувана перспектива розвитку 

обговорюваного предмета. Зі сказаного випливає головне правило виступу: 

ніколи не обмежуйся повідомленням голих фактів; роз’яснюйте, 

розтлумачуйте, узагальнюйте факти і робіть на цій підставі відповідні 

висновки. 

Завдання до теми 4 

1. Здійсніть дослідження різними методами, що майбутнім слухачам: 

відомо, мало відомо, зовсім невідомо. 

2. Визначте напрями досліджень і вдосконалень нормативно-методичної 

бази основних елементів структури публічного виступу державного службовця. 

3. Охарактеризуйте методичні правила та правила композиції основної 

частини публічного виступу державного службовця. 

4. Проаналізуйте правила та помилки публічного виступу державного 

службовця. 

5. Змоделюйте узагальнену структурно-логічну схему дій і операцій з 

підготовки публічної доповіді державного службовця. 

 

Практична робота « Проведення наради та публічний виступ» 

Рольова гра 1 «Нарада без наради». 

Мета: дати студентам уявлення про застосування засобів 

комунікаційного менеджменту в удосконаленні організації наради. 

Студенти діляться на групи з 56 осіб. Визначаються проблеми, які 

будуть обговорюватися (за кількістю груп). Ці проблеми можуть також бути 

підготовлені викладачем. Кожна проблема стосовно професійного та ділового 
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етикету в державній службі має бути записана на окремому аркуші паперу. 

Кожна група отримує аркуш паперу з написаною проблемою стосовно 

професійного та ділового етикету в державній службі. За командою викладача 

всі групи починають одночасно працювати. Працюють над однією проблемою 

2 хв і записують на папері варіанти її розв’язання. За певним порядком 

передають аркуші іншим групам. Група знайомиться з ідеями попередників, що 

є на аркуші, та записує свої ідеї. Кожна група має попрацювати над усіма 

ідеями. Коли аркуш проходить повне коло і на ньому зафіксовані пропозиції 

всіх груп, група, яка починала роботу над певною проблемою, узагальнює 

написане та представляє загалу. 

Обговорення: Які наради можна проводити в такий спосіб? Що дає 

такий варіант проведення наради і в чому його обмеження? 

Вправа 1 «Підготовка голосу». 

Мета: виробити у студентів уміння керувати своїм голосом. 

Студенти отримують опис вправ для постановки правильного дихання та 

голосу. За отриманими інструкціями тренують голос самостійно вдома. 

Вправа 2 «Підготовка тез виступу». 

Мета: виробити у студентів уміння писати тези публічного виступу 

Студенти діляться на парну кількість груп з 45 осіб. Учасники кожної 

групи отримують тему виступу стосовно застосування засобів комунікаційного 

менеджменту на 30 хв (тему студенти можуть визначити самі). Групи готують 

тези виступу. Обмінюються текстами тез, аналізують тези колег, пишуть 

зауваження, повертають матеріал. Групи доопрацьовують тези за рецензіями 

колег. 

Обговорення: Що найскладніше у підготовці тез виступу? Які 

найважливіші складові частини виступу мають бути в тезах? Застосування 

ділового та професійного етикету за колективного обговорення тез. 

Вправа 3 «Відео (аудіо) тренінг «Публічний виступ». 

Мета: виробити у студентів уміння виступати публічно перед 

телекамерою. 



 24 

Студенти самостійно готують виступ на 34 хв. За чергою виступають 

перед групою. Ведеться відеозапис виступу. Студенти-слухачі задають 

промовцю 35 запитань, на які він (вона) має спонтанно відповісти. Група 

переглядає відеоматеріали. Студенти-слухачі попередньо діляться на 4 групи, 

які, спостерігаючи за виступом колеги, мають аналізувати усі частини виступу 

колеги: структуру, зміст та експресивну частину виступу, поведінку промовця. 

Обговорення: Що найскладніше у виступі? Які найважливіші складові 

ефективної промови за застосування засобів комунікаційного менеджменту? 

Що слід зробити, щоб захопити слухачів своїми ідеями? 

 

Контрольні питання 

1. Визначте суть загальних вимог щодо змісту виступу державного 

службовця і його подачі слухачам. 

2. Як здійснюється врахування критеріїв ораторської майстерності 

державних службовців під час прийому на роботу? Чому така увага 

приділяється оцінці ефективності публічного виступу державного службовця? 

3. У яких випадках особливо уважно вибирається звернення до слухачів: 

«Панове!», «Колеги!» тощо ? 

4. Охарактеризуйте процес розгортання стрижневої ідеї основної частини 

публічного виступу державного службовця. 

5. Назвіть найбільш значущі поради з практичної реалізації доповіді 

державного службовця. 

6. Назвіть дієві методи підтримки уваги аудиторії під час виступу. 

Література: [1, с. 119–132; 3, с. 59–71; 10, с. 214–221; 19, с. 25–41]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема Базові характеристики інформаційного ресурсу 

Мета: знати особливості зростаючої залежності промислово розвинених 

країн від джерел наукової інформації та інформаційної техніки за процесів 

глобалізації; уміти визначати завдання та методи гармонізації інформаційного 
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ресурсу у контексті процесів інформатизації, відкритості та ринкових 

перетворень і адаптації до міжнародних та європейських вимог. 

Короткі теоретичні відомості 

Світова практика доводить те, що інформаційні ресурси у поєднанні із 

сучасними інформаційними технологіями дають змогу більш раціонально 

використовувати матеріальні ресурси, прискорюють розвиток соціальних 

підсистем і суспільства в цілому. На сучасному етапі інформаційні ресурси 

розглядають як ресурси державного значення, що забезпечують зростання 

національного багатства. Цей факт визнано в низці нормативно-правових актів 

України, останнім серед яких є Концепція формування системи національних 

електронних інформаційних ресурсів, де зазначено, що національні 

інформаційні ресурси є важливою складовою стратегічних ресурсів держави. 

Значення цієї складової зростає разом із розвитком інформаційних технологій 

та їх більш інтенсивним застосуванням в усіх сферах суспільного життя. 

Завдання до теми 5 

1. Здійсніть дослідження: інформаційного ресурсу, інформаційного 

суспільства, інформаційного продукту на глобальних ринках. 

2. Визначте цілі і завдання процесів інформатизації, відкритості та 

ринкових перетворень у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

3. Назвіть приклади гармонізації управління інформаційними ресурсами 

глобальної економіки й адаптації до міжнародних та європейських вимог. 

4. Сформулюйте чинники комунікології та комунікативістики як нові 

міждисциплінарні наукові напрями успіху привабливості державної служби. 

5. Проаналізуйте економічну функцію, зміст і завдання комунікаційного 

менеджменту у сфері державної служби. 

6. Системно обґрунтуйте найважливіші соціально-економічні аспекти 

(позитивні та негативні), пов’язані з інформаційним ресурсом і комунікаційною 

компетентністю менеджера державної установи, організації. 
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Ситуація для аналізу. Молодий керівник відділу 

Керівником рекламного відділу підприємницької організації призначали 

молоду перспективну співробітницю. Більшість підлеглих були старші за неї та 

мали більший досвід у цьому виді діяльності. Вона намагалася бути привітною 

з усіма співробітниками. Як уважала молодий керівник, це приносить свої 

плоди: ніхто не ображається, усі працюють, подають каву і миють самі чашки. 

Від деяких співробітників відчувалася навіть опіка. 

У той же час, нарада при керівництві підприємницької організації 

збентежила молодого начальника. Після її доповіді про результати роботи, на 

нараді були зачитані службові записки співробітників відділу, які 

висловлювали невдоволення манерою поведінки керівника відділу та стилем 

управління. Вони вважали, що така манера поведінки знижує результативність 

роботи. У цьому ж документі пропонувалося призначити на посаду керівника 

одного з неформальних лідерів, який мав більший досвід роботи і теж був 

молодий і перспективний. 

Визначте оптимальний спосіб підвищення рівня комунікаційних зв’язків і 

розв’язання конфлікту з названих нижче варіантів та обґрунтуйте свою 

відповідь: мінімізація взаємодії з іншою стороною; відкрита розмова з іншою 

стороною; однобічна поступка в неголовному для вас; надання конфлікту 

гласності, звернення за допомогою до громадськості та вищого керівництва; 

«співробітництво»; покращення комунікації та уникнення конфлікту; вибір 

розумної послідовності власних дій. 

 

Контрольні питання 

1. Чи можливо в процесі комунікації відокремити людей від проблеми у 

контексті процесів інформатизації державної служби? 

2. Як можливо зосередитися на інтересах сторін, а не на позиціях? 

3. Хто повинен за рахунок підвищення ефективності інформаційного 

ресурсу комунікацій шукати взаємовигідні варіанти та наполягати на 

застосуванні об'єктивних критеріїв? 
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4. Як за рахунок підвищення ефективності комунікацій чітко усвідомити 

необхідність і можливість неконфліктного розв’язання наявного протиріччя та 

звести до мінімуму свої власні негативні емоції, пов'язані з конфліктом? 

5. Визначте можливості мінімізації негативних емоцій опонента за 

рахунок підвищення ефективності комунікацій та проведення відкритої 

розмови. 

6. Як здійснюється комплексне дослідження нових тенденцій у контексті 

процесів інформатизації, відкритості та ринкових перетворень? 

7. У чому виявляється суть управління інформаційними ресурсами 

глобальної економіки? 

8. Як здійснюється міжнародне співробітництво України у сфері обміну 

інформаційними ресурсами? 

Література: [1, с. 48–73; 7, с. 84–115; 9, с. 126–137; 25, с. 95–122]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема Етикет представлення і знайомства 

Мета: знати особливості правил вітання у цивілізованому суспільстві за 

розвитку глобалізаційних процесів і проблем національної економіки, уміти 

висловлювати симпатію і доброзичливість. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Справжні тактовність, ввічливість, чемність особливо важливі для 

державних службовців, оскільки вони за характером своєї професійної 

діяльності часто спілкуються з людьми, знайомляться з ними. Державний 

службовець, як ніхто інший, повинен знати етикет уявлень і знайомств. 

Завдання до теми 6 

1. Обґрунтуйте вибір чинників, складових та етапів формування етикету 

представлення та знайомства в державній службі. 

2. Опрацюйте знання правил вітання, потиску рук і відповіді на вітання. 

3. Надайте приклади невербального спілкування державного службовця 

або менеджера підприємства. 
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4. Сформулюйте ключові чинники успішного відправлення й отримання 

невербального повідомлення, функціонування невербального зворотного 

зв’язку. 

Тест «Чи легко ви налагоджуєте контакт?» 

У кожної ділової людини є більш чи менш привабливе середовище 

спілкування. Не секрет, що успіх діяльності групи залежить від 

взаєморозуміння та контактності її членів. Уміння налагоджувати контакти з 

урахуванням невербального спілкування в державній або підприємницькій 

організації, коли ви працюєте разом,  це можливість вашого злету. 

1. Ви любите квартирний інтер'єр, у якому: а) багато різних дрібничок (2); 

б) мало меблів, проте багато вільного простору (6); в) на стінах багато картин 

(10). 

2. Вас хвилює проблема, з якою ніяк не можете упоратися: а) намагаєтесь 

розв’язати її самотужки, бо не бажаєте, щоб про Ваші особисті справи знали 

інші (6); б) Вам здається, що інші не зрозуміють, наскільки важлива проблема і 

Ви можете довірити її тільки людині, в якій впевнені (2); в) питаєте поради в 

інших, бо вірите, що вони можуть Вам допомогти (10). 

3. У Вас є трішки вільного часу. Удома тиша. Що Ви робите? а) слухаєте 

музику (2); б) розкладаєте речі на свої місця (6); в) пишете листи (10). 

4. Несподівано задзвонив телефон. Хто це може бути? а) швидше за все, 

помилилися номером (2); б) імовірно, щось сталося на роботі (6); в) можливо, 

це хтось із знайомих, хто давно не озивався (10). 

5. Вам імпонують люди, які: а) знають, чого вони хочуть і не звертають 

уваги на інших (2); б) уміють все влаштовувати (6); в) завжди в доброму 

настрої і мають багато друзів (10).  

6. З кимось малознайомим Ви вирушаєте як пасажир на автомобілі в 

тривалу мандрівку. Як минає перша година цієї поїздки? а) більше мовчите, 

хоча б для того, щоб не заважати (2); б) намагаєтеся завести розмову на різні 

теми, щоб зорієнтуватися, про що можна говорити з людиною, яка за кермом 

(6); в) не робите з цього проблеми, просто так виходить, що Ви пристосовуєтесь 
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до водія (10). 

7. Ви дивитесь у вікно. Що ви бачите? а) собак, які бігають (2); б) небо 

(6); в) людей (10). 

8. Хтось із домашніх кличе Вас із сусідньої кімнати: а) Ви голосно 

запитуєте, чого він хоче (2); б) не реагуєте (6); в) ідете в ту кімнату (10). 

9. Хтось уважно дивиться на Вас. Як Ви реагуєте? а) змінюєте місце, щоб 

Вас не було видно (2); б) робите вигляд, що не помічаєте цього, відводите 

погляд (6); в) теж спостерігаєте за ним (10). 

10. Відправлення невербального повідомлення: а) невеликі зміни в русі 

очей (2); б) прямий погляд (6); в) підняті брови, що доповнюють суть, яку хотів 

би приховати учасник спілкування (10). 

Підрахуйте, скільки балів Ви набрали. 

2044 бали. Це зовсім не сором'язливість за невербального спілкування 

менеджера державної або підприємницької організації. Хоча Ви повинні 

визнати, що у Вас є проблеми в налагодженні контактів з людьми та придбанні 

друзів. Насамперед, Ви боїтеся оцінки інших людей, того, що вони будуть 

поводитися з Вами не так, як би Вам хотілося. Тому Ви часто буваєте скуті, 

нервуєте, а в результаті інші сприймають вас досить стримано. Вас вважають 

людиною дратівливою і недоступною, до якої потрібен особливий підхід. 

Співробітники, з якими Ви працюєте, не звернуться до Вас, якщо у них є 

нові ідеї або проблеми в роботі. Проте, якщо Ви знайдете когось, кому 

довіряєте, то будете прекрасним партнером, на якого можна покластися. 

4574 бали. У Вас свій світ за невербального спілкування в державній 

або підприємницькій організації, в якому Ви волієте жити. Ви дуже ревно 

ставитеся до своїх справ та почуттів, уважаючи, що це винятково ваша 

особиста справа. А тому майже завжди шукаєте контакти в тому середовищі, де 

почуваєте себе впевнено. Оточенню, яке Ви обрали, Ви довіряєте свої 

проблеми, але інші вважають Вас людиною егоцентричною і стриманою, для 

якої свої інтереси  понад усе. Ваші співробітники ставляться до Вас з деякою 

недовірою та невпевненістю, бо недостатньо знають Вас і Ви недостатньо 
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співчуваєте їм. Розкрийте їм свої позитивні якості та більше цікавтеся їхніми 

проблемами  тоді й у Вас на роботі не буде проблем. 

75100 балів. Навколо Вас  багато людей, з якими Ви підтримуєте 

досить близькі стосунки. Вас за невербального спілкування в державній або 

підприємницькій організації вважають людиною симпатичною, 

доброзичливою, яка швидко домагається прихильності навколишніх. Можливо, 

дехто вважає, що Ваші стосунки з іншими неглибокі, адже у Вас мало часу, бо 

стільки роботи, стільки людей чекає на Вас? Будьте обережні, щоб хтось із 

колег по роботі не використав Вашу доброзичливість. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте результати комплексного вивчення етикету 

представлення та знайомства. 

2. Простежте динаміку складових та етапів формування правил вітання в 

державній службі України. Зробіть висновки. 

7. Як здійснюється потиск рук і відповідне вітання? 

Література: [3, с. 118–132; 5, с. 384–395; 11, с. 136–149; 25, с. 134–148]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема Етикет телефонного спілкування 

Мета: знати невід’ємний атрибут роботи державного службовця будь-

якого рангу, дієвий засіб ділового зв’язку; уміти вести телефонні розмови за 

етичними нормами. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Основою успішного проведення ділової телефонної розмови є: 

компетентність, тактовність, доброзичливість, володіння прийомами ведення 

бесіди, прагнення оперативно та плідно розв’язувати проблему або надавати 

допомогу в її вирішені. Важливо, щоб службова, ділова телефонна розмова 

велася в спокійному, ввічливому тоні та викликала позитивні емоції. На думку 
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психологів, позитивні емоції тонізують діяльність головного мозку, сприяють 

чіткому раціональному мисленню, а негативні емоції призводять до порушення 

логічних зв’язків у мові, аргументації, створюють умови для неправильної 

оцінки того, хто з вами розмовляє. Під час телефонної розмови слід зацікавити 

співрозмовника. Тут вам допоможе правильне використання методів 

переконання. 

Завдання до теми 7 

1. Обґрунтуйте складові етикету телефонного спілкування державних 

службовців. 

2. Визначте основні правила, котрих доцільно дотримуватися державним 

службовцям під час телефонного спілкування. 

2. Здійсніть системний пошук увічливих форм відмови державного 

службовця за телефонного спілкування. 

Тест. «Управляти і часом, і справами» 

Попит на організованих людей завжди перевищував пропозицію, тому що 

немає більш надійних, результативних, точних та уважних представників роду 

людського. Організовану людину за невербального спілкування в державний 

або підприємницькій організації вирізняє певна система роботи, техніка 

особистої праці, повага до часу. Організований робить у три рази більше, 

проживаючи ніби три життя. Неорганізована людина повністю підкоряється 

часу та справам. Організована ж уміє управляти і часом, і справами. Її стиль 

роботи, результати праці показують, що організованість людини  велика сила, 

особливо за ефективного невербального спілкування в державній або 

підприємницькій організації. 

Цей тест слугує не тільки для перевірки особистої організованості за 

невербального спілкування в державній або підприємницькій організації, але й 

є засобом, який може спонукати до вивчення секретів організації, до набуття 

організаційних навичок і звичок. Після читання кожного запитання потрібно 

вибрати тільки один варіант відповіді. Потім за таблицею, що розміщена 

наприкінці тесту, знайдіть кількісні оцінки вибраних Вами варіантів відповідей. 
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Далі складіть усі оцінки й отриману суму порівняйте з оцінками результатів, які 

Ви знайдете після таблиці. 

1. Чи є у Вас основна мета в житті, до досягнення якої Ви прагнете? а) у 

мене є така мета; б) хіба потрібно мати якусь мету? адже життя таке коротке; в) 

у мене є основна мета, і я підпорядковую своє життя її досягненню; г) мета у 

мене є, але моя діяльність мало сприяє її досягненню. 

2. Чи складаєте Ви план роботи на тиждень, використовуючи для цього 

щотижневик, спецблокнот тощо: а) так; б) ні; в) не можу сказати ні «так», ні 

«ні», тому що намічаю головні справи в голові, а план на поточний день  у 

голові або на аркуші паперу; г) намагався складати план, використовуючи для 

цього щотижневик, але потім зрозумів, що це нічого не дає; д) складати план  

це лише гра дорослих людей в організованість. 

3. Чи «вичитуєте» собі за невиконання наміченого на тиждень, день? а) 

«вичитую» у тих випадках, коли бачу свою провину, лінь і повільність; б) так, 

не дивлячись ні на які об'єктивні чи суб'єктивні причини; в) нині й так усі 

сварять одне одного, тому стримуюся вичитувати себе; г) дотримуюся такого 

принципу: що вдалося зробити сьогодні  добре, а що не вдалося  виконаю, 

можливо, іншим разом. 

4. Як Ви ведете свою записну книжку з номерами ділових людей, 

знайомих, родичів, приятелів тощо? а) я господар (господарка) своєї записної 

книжки. Як хочу, так і веду записи телефонів, прізвищ, імен. Якщо буде 

потрібний чийсь номер телефону, обов'язково знайду його; б) часто змінюю 

записні книжки із записами телефонів, тому що нещадно їх «експлуатую». При 

переписуванні телефонів намагаюся все робити «за наукою», проте при 

подальшому користуванні знову збиваюся на довільний запис; в) записи 

телефонів, прізвищ веду «почерком настрою»; г) використовую 

загальноприйняту систему: згідно з алфавітом записую прізвище, ім'я, по 

батькові, номер телефону, якщо потрібно, то і додаткові відомості (адресу, 

місце роботи, посаду). 

5. Вас оточують різноманітні речі, якими Ви часто користуєтеся. Які Ваші 
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принципи розміщення речей? а) кожна річ лежить там, де прийдеться; б) 

дотримуюся принципу: кожній речі  своє місце; в) періодично наводжу 

порядок у розміщенні речей, предметів, потім кладу їх туди, де прийдеться, 

щоб не завантажувати голову «розміщенням». Через якийсь час знову наводжу 

порядок; г) вважаю, що дане питання не має ніякого відношення до 

самоорганізації. 

6. Чи можете наприкінці дня сказати, де, скільки та з яких причин Вам 

довелося даремно втратити час? а) можу сказати про втрачений час; б) можу 

сказати лише про місце, де було втрачено час; в) якщо б втрачений час 

перетворювався на гроші, тоді я б рахував його; г) завжди добре знаю де, 

скільки і чому було даремно втрачено часу; д) не тільки добре уявляю де, 

скільки та чому був втрачений час, але й шукаю засоби скорочення втрат часу в 

тих самих місцях і ситуаціях. 

7. Які Ваші дії, коли на нараді, на зборах починається «переливання з 

пустого в порожнє»? а) пропоную звернути увагу на суть питання; б) будь-яка 

нарада або збори є поєднанням як «повного», так і «порожнього». Коли настає 

«порожнє», то чекаєш «повного». Коли приходить «повне», то трохи 

втомлюєшся, і для розрядки чекаєш «порожнього». І нічого тут не поробиш; в) 

поринаю в «небуття»; г) починаю займатися тими справами, які взяв у 

розрахунку на «переливання». 

8. Припустимо, Вам потрібно виступити з доповіддю. Чи будете 

приділяти увагу не тільки змісту доповіді, але й її тривалості? а) буду приділяти 

найсерйознішу увагу змісту доповіді. Думаю, що тривалість потрібно 

визначити лише приблизно. Якщо доповідь буде цікавою, то завжди дадуть час, 

щоб закінчити її; б) приділяю рівнозначну увагу змісту та тривалості доповіді, а 

також її варіантам залежно від часу. 

9. Чи намагаєтеся використовувати майже кожну хвилину для виконання 

наміченого? а) намагаюся, але у мене не завжди виходить через особисті 

причини; б) не прагну до цього, тому що вважаю, що не потрібно бути 

дріб'язковим до часу; в) навіщо прагнути, якщо час усе одно не обженеш; г) 
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намагаюся, не дивлячись ні на що. 

10. Яку систему фіксації доручень, завдань і прохань Ви використовуєте? 

а) записую у своєму щотижневику, що виконати і до якого строку; б) фіксую 

найважливіші доручення, прохання та завдання у своєму щотижневику. 

«Дрібниці» намагаюся запам'ятати; в) намагаюся запам'ятати доручення, 

завдання, прохання, тому що це тренує пам'ять. Проте повинен (повинна) 

визнати, що пам'ять часто підводить мене; г) дотримуюсь принципу «зворотної 

пам'яті»: нехай пам'ятає про доручення та завдання той, хто їх дає. Якщо 

доручення важливе, то про нього не забудуть і викличуть мене для термінового 

виконання. 

11. Яка у Вас точність прибуття на ділові зустрічі, збори, наради, 

засідання? а) приходжу раніше на 57 хвилин; б) приходжу своєчасно, до 

початку зборів, наради або засідання; в) як правило, запізнююся; г) завжди 

запізнююся, хоча намагаюся прийти раніше або своєчасно; д) якщо б був 

виданий науково-популярний посібник «Як не запізнюватися», то я, ймовірно, 

навчився б (навчилася б) не запізнюватися. 

12. Яке значення Ви надаєте своєчасності виконання завдань, доручень, 

прохань? а) вважаю, що своєчасність виконання  один із найважливіших 

показників мого уміння працювати, своєрідний тріумф організованості. Проте 

мені дещо завжди не вдається виконати своєчасно; б) своєчасність виконання  

це тварина, яка може вкусити саме в ту хвилину, коли завдання виконане. 

Краще трохи затягнути виконання завдання; в) надаю перевагу виконанню 

завдання та доручення вчасно і мало розмірковую про своєчасність; г) 

своєчасно виконати завдання та доручення  це певний шанс отримати нове. 

Справність завжди своєрідно карається. 

13. Припустимо, Ви пообіцяли щось зробити або в чомусь допомогти 

іншій людині. Але обставини змінилися таким чином, що виконати обіцяне 

досить важко. Як будете поводитись? а) повідомлю людину про зміну обставин 

та про неможливість виконати обіцяне; б) постараюся попередити, що 

обставини змінились та виконання обіцянки утруднилося. Одночасно скажу, що 
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не потрібно втрачати надії на обіцяне; в) буду намагатись виконати обіцяне. 

Якщо виконаю  добре; якщо ні  також не біда, тому що я досить рідко не 

дотримував (дотримувала) своїх обіцянок; г) нічого не буду повідомляти. 

Виконаю обіцянку, як би там не було. 

Оцінки результатів тестування визначте за таблицею: 

Варіант 

відповіді 

Номер запитання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

А 4 6 4 0 0 2 3 2 3 6 6 3 2 

Б 0 0 6 0 6 1 0 6 0 3 6 0 0 

В 6 3 0 0 0 0 0 - 0 1 0 6 0 

Г 2 0 0 6 0 4 6 - 6 0 0 0 6 

Д - 0 - - - 6 - - - - 0 - - 
 

Від 72 до 78 балів. Ви організована людина. Єдине, що можна Вам 

порадити: не зупиняйтесь на досягнутому рівні, розвивайте й надалі 

самоорганізацію. Нехай Вам не здається, що Ви досягли межі. Організація дає 

найбільший ефект тому, хто вважає її ресурси невичерпними. 

Від 63 до 71 бала. Ви вважаєте організацію невід'ємною частиною 

роботи. Це без сумніву дає Вам перевагу перед тими людьми, які є 

організаційними тільки у випадку крайньої необхідності. Але Вам слід 

уважніше придивитись до організації, покращити її. 

Менше 63 балів. Ваш спосіб життя, оточення навчили Вас бути в дечому 

організованим. Організованість то виявляється у ваших діях, то зникає. Це 

ознака відсутності чіткої системи самоорганізації. Існують об'єктивні 

організаційні закони та принципи. Спробуйте проаналізувати свої дії, витрати 

часу, техніку роботи. Ви побачите те, про що і не підозрюєте. Щоб стати 

організованою людиною, потрібно здолати себе, виявити волю та завзятість. 

 

Контрольні питання 

1. Чому телефонні переговори вважаються невід’ємним атрибутом роботи 

державного службовця будь-якого рангу? 

2. Як здійснюється успішне проведення ділової телефонної розмови? 

Література: [1, с. 132–144; 4, с. 38–45; 14, с. 216–249; 25, с. 114–131]. 
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Практичне заняття № 8 

Тема Конфлікти в професійному середовищі державної служби 

Мета: знати сутність і формулу конфлікту в міжгруповому або 

міжособистісному протиборстві, методи профілактики конфліктів; уміти 

використовувати основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів 

державними службовцями. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних тенденцій у 

свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях або 

міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей, пов’язане з негативними 

емоційними переживаннями. Сутність конфлікту в між груповому або 

міжособистісному протиборстві, заснованому на усвідомленні кожною із сторін 

суперечності. Це зіткнення принципів, думок, оцінок, характерів або еталонів 

поведінки людей. 

Завдання до теми 8 

1. Обґрунтуйте взаємозв’язок складових формули конфлікту: учасники, 

об’єкт, конфліктна ситуація, інцидент. 

2. Урахуйте складові динаміки конфлікту (на прикладі структурної 

трансформації національної економіки). 

3. Визначте чинники, що сприяють виникненню емоційного напруження 

у державного службовця під час розмови про промислову політику як чинник 

регулювання конкурентного середовища на товарних і ринках з надання послуг. 

4. Визначте природу психологічного маніпулювання в контексті взаємодії 

менеджера державної служби. 

5. Проаналізуйте специфіку формування внутрішніх комунікаційних 

систем у державній службі. 

6. Охарактеризуйте комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних 

мереж. 
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Практична робота: «Конфлікти в організації та їх розв’язання 

засобами комунікаційного менеджменту» 

Розглянути причини виникнення найпоширеніших конфліктів в 

організації; засоби комунікаційного менеджменту, які дають змогу сприяти 

конструктивному розв’язанню конфліктів в організації; процедури примирення. 

Вправа 1 «Визначення типів і причин конфліктів». 

Мета: виробити у студентів уміння визначати типи та причини 

конфліктів в організації. 

Студенти діляться на групи з 45 осіб. Учасники кожної групи 

отримують тексти задачі з описом конкретної конфліктної ситуації. Вони 

мають проаналізувати отриману інформацію і визначити тип конфлікту та його 

причини. 

Обговорення: У чому полягають найважливіші причини конфліктів в 

організації? Чи може інформація стати причиною конфліктів в організації? Які 

моменти в комунікації створюють конфліктогенні ситуації? 

Вправа 2 «Особливості конфліктів у різних типах організацій». 

Мета: дати студентам уявлення про особливості конфліктів у різних 

типах організацій з урахуванням складових технології комунікаційного 

менеджменту. 

Студенти діляться на групи з 35 осіб. Учасники кожної групи 

отримують тексти вправи з описом конфліктної ситуації у певній організації. 

Вони мають проаналізувати отриману інформацію та виписати структуру 

описаного конфлікту з урахуванням складових технології комунікаційного 

менеджменту. Результати аналізу малі групи представляють усій групі, 

порівнюють, визначають особливості конфліктів у комунікаційній сфері в 

різних типах організацій.  

Обговорення: Чи подібні типи та причини конфліктів у різних типах 

організацій? Чи впливає структура організації на появу в ній конфліктної 

ситуації? 
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Вправа 3 «Процедури примирення». 

Мета: навчити студентів визначати, яка процедура примирення може 

бути ефективною в певній конфліктній ситуації за ефективного використання 

складових технології комунікаційного менеджменту. 

Студенти діляться на групи з 35 осіб. Учасники кожної групи 

отримують тексти вправи з описом конфліктної ситуації у певній організації. 

Вони мають проаналізувати отриману інформацію за використання складових 

технології комунікаційного менеджменту, встановити тип і причину описаного 

конфлікту. Результати аналізу малі групи представляють усій групі, 

порівнюють. 

Обговорення: Чим варто керуватися, щоб визначити ефективну 

процедуру примирення для залагодження конфлікту в організації? 

Вправа 4 «Задачі психологічного маніпулювання». 

Мета: навчити студентів визначати за використання технології 

комунікаційного менеджменту, яка процедура примирення може бути 

ефективною у певній конфліктній ситуації. 

Студенти діляться на групи з 35 осіб. Учасники кожної групи 

отримують тексти задач з описом конфліктної ситуації у певній організації. Усі 

задачі різні стосовно організаційних інститутів за шести варіантами: розподіл 

повноважень, менеджер з реклами та PR, прес-секретар або державна прес-

служба, прес-служба з розширеними функціями, відділ зв’язку з громадськістю, 

відділ корпоративних комунікацій. Вони мають проаналізувати отриману 

інформацію за використання технології комунікаційного менеджменту, 

встановити тип процедури примирення для залагодження описаного в задачі 

конфлікту. Результати аналізу малі групи представляють усій групі. 

Обговорення: Чим варто керуватися, щоб визначити ефективну 

процедуру примирення для залагодження конфлікту в організації? Для 

державних установ або підприємств бізнесу визначити, наскільки адекватні 

його управлінські інститути потребам часу, умовам конкурентної кон’юнктури. 
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Контрольні питання 

1. У чому сутність природи психологічного маніпулювання в контексті 

взаємодії менеджера державної установи та яке його призначення у системі 

управління? 

2. Що ви розумієте під поняттями «прес-секретарь» та «державна прес-

служба з розширеними функціями»? 

3. Які чинники впливають на тактику спілкування та формування 

внутрішніх комунікаційних систем при розв’язанні конфліктів? Поясніть 

механізми цього впливу. 

4. Надайте загальну характеристику основним стилям поведінки в 

конфліктних ситуаціях. 

5. Під час розв’язання конфліктних ситуацій яких правил варто 

дотримуватися? 

6. Поясніть зміст основних методів профілактики конфліктів. 

Література: [3, с. 123–143; 8, с. 172–185; 12, с. 136–149; 30, с. 248–257]. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема Різноманітність національних моделей спілкування, поведінки 

й етикетності 

Мета: знати «переселенські нації» й американську модель, англо-

німецьку модель спілкування за соціально-економічних перетворень під 

впливом глобалізації; уміти враховувати особливості спілкування на Сході. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Північноамериканський етнос – це велетенський конгломерат усіх націй 

світу. Сьогодні англосаксонська община вже не є абсолютно домінуючою. За 

декілька століть сталася значна асиміляція та метисація населення. Варто 

підкреслити, що афро-американська та «кольорова» частка етносу стає усе 

більш переконливою за рахунок вихідців з Азії, Близького Сходу, «латиносів» й 

ін. Ця тенденція має схильність до посилення ще і за рахунок «витоків мозків» 

у США зі всього світу. 
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Завдання до теми 9 

1. Обґрунтуйте ідеологію чесної гри та прагматизм північноамериканців. 

2. Урахуйте поширення авторитарного стилю керівництва за англо-

німецької моделі спілкування. 

3. Визначте особливості спілкування державних службовців нашої країни 

на Сході. 

Ситуація для аналізу. «Чи товариська Ви людина?» 

Доберіть відповіді, які найбільше відповідають манері вашої поведінки та 

запишіть їх індекси (наприклад, 1а, 2б, 3в тощо). Записи потрібні, щоб зробити 

обробку результатів. Пам'ятайте тільки про те, що на всі запитання потрібно 

відповідати відверто й чесно. 

1. Якщо Вас запрошує до себе в гості людина, якій Ви не симпатизуєте, 

чи приймете ви запрошення: а) так; б) тільки у винятковому випадку; в) ні. 

2. Уявіть собі, що в гостях Ви змушені сидіти біля людини, яку вважаєте 

своїм ворогом. Як Ви себе поведете: а) не будете звертати на це уваги; б) будете 

відповідати тільки на її запитання; в) спробуєте зав'язати з нею невимушену 

розмову. 

3. Ви тільки-но зібралися подзвонити у вхідні двері однієї квартири. 

Раптом чуєте, що в квартирі виникла сімейна суперечка. Що Ви зробите: а) все-

таки подзвоните; б) почекаєте, поки суперечка скінчиться; в) підете. 

4. Що Ви зробите, якщо Вам у гостях запропонують страву, яку не 

любите: а) не дивлячись на огиду, з'їсте цю страву; б) скажете господарям, що 

не можете цього зробити; в) поскаржитеся на відсутність апетиту.  

5. Який бутерброд за столом Ви виберете: а) найкращий; б) найменший; 

в) найближчий до вас. 

6. Що Ви зробите в тому чи іншому випадку, якщо в компанії раптово 

наступить тиша: а) почекаєте, поки хто-небудь не розпочне розмову на нову 

тему; б) самі знайдете якусь тему. 

7. Уявіть собі, що Ви на роботі або в якихось інших умовах потрапили в 

неприємне становище. Чи розкажете Ви про це своїм знайомим: а) обов’язково; 
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б) тільки друзям; в) жодній людині. 

8. Чи «прикрашаєте» Ви від себе оповідання, які чуєте від інших: а) так; 

б) з дуже незначними «покращеннями»; в) майже ні. 

9. Чи носите Ви з собою фотографію своєї коханої (коханого) і чи охоче 

показуєте її оточуючим: а) так; б) іноді; в) ніколи. 

10. Що Ви робите, якщо, перебуваючи в товаристві, не зрозуміли жарту: 

а) смієтесь разом з іншими; б) залишаєтесь серйозним; в) просите, щоб хтось 

пояснив суть цього жарту. 

11. Що Ви робите, якщо, перебуваючи в компанії, починаєте відчувати 

головний біль: а) тихо терпите; б) просите таблетку; в) йдете додому. 

12. Що Ви робите, якщо, знаходячись у гостях, довідуєтесь, що по 

телебаченню повинна розпочатись програма, яка цікавить тільки Вас: а) 

просите, щоб господар включив телевізор; б) починаєте дивитись передачу в 

сусідній кімнаті, щоб не заважати іншим гостям; в) відмовляєтесь від передачі, 

що вас цікавить. 

13. Ви знаходитесь у гостях. Коли Ви почуваєте себе краще: а) коли 

розважаєте гостей; б) коли Вас розважають інші. 

14. Чи володієте Ви звичкою вирішувати, як довго можете залишатися в 

гостях: а) ні; б) іноді; в) так. 

15. Кореспондент газети бере у Вас інтерв'ю: а) чи задоволені Ви, якщо 

інтерв'ю з Вами друкують в газеті; б) хотіли б, щоб це було вже в минулому; в) 

все це зовсім байдуже. 

16. Чи можете Ви неупереджено ставитись до людей, які Вам неприємні: 

а) безумовно; б) тільки у вигляді винятку; в) не замислювався над таким 

питанням. 

17. Чи погоджуєтесь Ви з думкою інших людей, якщо вона справедлива, 

але для Вас неприйнятна: а) не завжди; б) тільки якщо вона підтверджує вашу 

думку; в) а, власне, навіщо це робити. 

18. Якщо Ви знаєте вірші, чи будете Ви їх читати в товаристві: а) із 

задоволенням; б) якщо про це попросять; в) ні в якому випадку. 
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19. Уявіть, що Ви живете в часи графа Монте-Крісто, сидите у підземній 

в’язниці та раптом дізнаєтесь, що в сусідній камері заточений Ваш найлютіший 

ворог. Коли Ви почнете з ним перестукуватися: а) якнайшвидше; б) коли не в 

силах більше терпіти самотність; в) ніколи. 

20. Чи зустрічаєте Ви Новий рік, як правило, на головній площі міста: а) 

так; б) ні; в) під Новий рік я завжди сплю. 

Відповіді на запитання тесту оцінюються за таблицею 1.3. 

 

Таблиця 1.3  Оцінка відповідей 

№ а) б) в) № а) б) в) 

1 20 5 0 11 0 5 10 

2 0 5 25 12 0 5 10 

3 5 10 0 13 20 5 - 

4 10 0 5 14 0 5 15 

5 0 5 10 15 10 0 5 

6 5 15 - 16 15 5 0 

7 30 5 0 17 25 5 0 

8 15 5 0 18 0 5 10 

9 0 5 10 19 0 5 10 

10 0 5 10 20 20 5 0 
 

280300 балів. Виникає підозра, що Ви не завжди уважно читали 

поставлені питання або не завжди щиро на них відповідали. Зробіть другу 

спробу та перевірте себе ще раз. 

200280 балів. Вам слід бути задоволеним собою. У крайньому випадку, 

це стосується Ваших комунікаційних здібностей. Ви охоче проводите вільний 

час серед людей і навпаки, у будь-якому товаристві є бажаним учасником. Ви 

добрий слухач і оповідник, володієте живим розумом, вразливі. Усі ці та деякі 

інші здібності приводять до того, що Ви часто стаєте центром товариства. 

100200 балів. Ваше ставлення до суспільного життя нелегко визначити. З 

одного боку, Ви володієте властивостями та нахилами, які роблять Вас 

приємним членом товариства. З іншого боку, інші якості Вашого характеру 

ніби гальмують перші. У цілому Ви можете в товаристві почувати себе досить 

задовільно. Але, в усякому разі, Вам нелегко вдається пристосуватися до будь-
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якого оточення. Цьому відповідає і Ваш настрій. Але серед людей, яким 

симпатизуєте, часто проводите приємні години. 

50100 балів. Вам потрібно зізнатися в тому, що, як правило, Ви любите 

самотність. У вузькому сімейному колі або колі друзів Ви почуваєте себе 

значно краще, ніж у великій компанії. До речі, багато хто з відомих 

особистостей, які увійшли в історію, нерідко належать до цієї категорії людей. 

50 балів і менше. Це результат малий. Вам потрібно намагатися бути 

більш товариським. 

 

Контрольні питання 

1. Яка мета та базові елементи національних моделей спілкування, 

комунікаційного процесу? 

2. Охарактеризуйте перешкоди та бар’єри, що заважають передачі 

інформації під час спілкування на Сході. 

Література: [4, с. 218–223; 8, с. 224–267; 18, с. 176–193; 28, с. 148–157]. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема Соціальні технології та інформатизація державного управління 

Мета: знати зміни мотивацій у необхідності інформатизації під час 

реорганізації органів державного управління, уміти вибирати стилі ухвалення 

управлінських рішень з використанням сучасних інформаційних технологій. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Нагальна потреба створення та впровадження інформаційно-аналітичних 

систем забезпечення соціальної практики обґрунтована аналізом розвитку 

політичних, соціально-економічних, культурних процесів у суспільстві, самим 

життям. Об’єктивним наслідком змін, що відбуваються в суспільстві та 

державі, стало багаторазове зростання обсягів інформації, інформаційних 

потоків. Володіння інформаційною ситуацією є однією з головних умов 

забезпечення повноти та результативності державного управління.. 
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Запитання до теми 10 

1. Чому інформатизація суспільства є підгрунтям сучасних соціальних 

технологій? 

2. Які зміни необхідні у інформатизації під час реорганізації органів 

державного управління? 

Ситуація для аналізу. «Менеджер чи підприємець?» 

Юля Іванова – віце-президент компанії «Інтертур», що є десятою за 

розміром туристичною компанією. Вона почала свою кар’єру в цій компанії з 

посади менеджера відділу маркетингу. Пропрацювавши деякий час, вона 

очолила цей відділ. Пізніше президент компанії сказав Ю. Івановій, що їй 

доведеться скоротити штат свого відділу. Замість цього Ю. Іванова запитала 

президента, чи можна їй залишити колектив у повному складі та 

використовувати послуги відділу, щоб заробляти кошти для компанії. Він 

погодився. 

Наступного року вона перетворила відділ маркетингу на рекламну 

агенцію «Юлія». Оскільки маркетинг туристичних послуг був добре відомий її 

колективу, то спочатку вона відкрила обслуговування своїх фірм: готельних, 

санаторно-курортних і з туристичного бізнесу. Пізніше ця рекламна фірма 

почала пропонувати свої послуги з реклами в нових сферах: страхуванні, 

фінансах і підготовці кадрів для туризму. 

Ведення «бізнесу в бізнесі» може стати причиною нетипових проблем. Як 

тільки було створено рекламну агенцію, інші відділи в компанії «Інтертур» 

повинні платити їй за послуги. Саме тоді деякі відділи почали шукати вигідніші 

умови відносно вартості та виду послуг за межами компанії. Багатьом 

працівникам рекламної агенції доводилося пояснювати, що менеджери компанії 

«Інтертур» – це такі самі важливі клієнти, як і зовнішні. У результаті фірмі 

«Юлія» для того, щоб зберегти орієнтацію на внутрішньофірмове 

обслуговування, довелося активізувати зусилля у сфері маркетингу туристичної 

діяльності всередині компанії та одночасно почати роботу із зовнішнього 

маркетингу. 
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Сьогодні компанія Юлії Іванової має значний успіх. 

 

Контрольні питання 

1. Поясніть різницю між поняттями «менеджер» і «підприємець». Хто, на 

вашу думку, Юлія Іванова – підприємець чи менеджер? 

2. Як ви вважаєте, чи є типовою згода президента компанії прийняти 

пропозицію Юлії Іванової як керівника вищої ланки? Чому? 

3. Як використовуються сучасні інформаційні технології під час вибору 

управлінських рішень державними службовцями? 

Література: [2, с. 141–162; 6, с. 259–274; 10, с. 256–281; 29, с. 132–161]. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема Інформаційне забезпечення діяльності органів державного 

управління. Теоретичні аспекти організації роботи з електронними 

документами. Зв’язки з громадськістю як комунікаційний аспект 

державного управління 

Мета: знати основні проблеми формування інформаційно-технологічного 

простору функціонування органів державного управління, систему 

електронного документообігу та діловодства для органів влади різного рівня; 

уміти розробляти програми зв’язків з громадськістю за врахування конкуренції 

у державних органах і у суспільстві. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Побудова та розвиток інформаційно-технологічного простору діяльності 

органу державного управління спричиняють виникнення низки суперечностей, 

серед яких і ті, що мають загальний характер, властивий багатьом сферам 

діяльності, і ті, що притаманні саме сфері державного управління, зокрема між: 

масштабом і характером процесів інформатизації суспільства та специфічними 

цілями побудови і використання складу і структури технологічної та 

інформаційної підсистем інформаційно-технологічного простору; необхідністю 
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реалізації громадянами конституційного права на доступ до інформації, 

забезпечення прозорості державного управління, зворотного зв’язку із 

громадянами і нерозвиненістю новітніх інформаційних технологій системи 

«електронного урядування», у тому числі систем електронного документообігу, 

а також бар’єрами на шляху їхнього впровадження – освітніми, соціальними, 

фінансовими тощо. 

Завдання до теми 11 

1. На прикладах проходження практики обґрунтуйте складові 

інформаційного забезпечення діяльності органів державного управління. 

2. Змоделюйте ситуацію, за якої можливе порівняння традиційного й 

електронного документообігу. 

 

Ситуація для аналізу. Мета споживачів послуг туризму за статтю та 

віком. 

З метою вивчення ринку туристичних послуг з урахуванням 

міжкультурної компетентності менеджера туристичної організації, які 

пропонуються населенню різними фірмами й організаціями, проведено 

соціологічне обстеження жителів Карпатського регіону і м. Київ, присвячене 

виявленню ставлення респондентів до туристичних фірм та їх послуг. Усього 

опитано 1360 осіб із вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними 

соціально-демографічними параметрами. Різниця у результатах – на рівні 3,5 %. 

У переліку питань, присвячених аналізу ситуації на ринку туристичних послуг, 

респондентам пропонувався ряд питань, що стосуються їхнього ставлення до 

туризму в усіх його формах і видах. 

Згідно з отриманими даними, у цілому за останні три роки не 

користувалися послугами туристичних фірм і організацій 83,4% респондентів, а 

16,6 % вдавалися до різних послуг фірм. Структура послуг така: ділові поїздки 

– 5,1 %, шоп-тури – 4,3 %, організація відпочинку – 4,9 %, екскурсії – 2,1 %, 

інші види послуг – 0,2 %. Під час детального аналізу статі та віку споживачів 

указаних послуг ситуація має такий вигляд (табл. 1.4). 



 47 

Таблиця 1.4 – Результати опитування щодо мети туризму за статтю та 

віком 

Запитання 

Стать Вік, роки 

Чол. Жін. До 29 3039 4049 5059 
60  

і старші 

Чи користуєтесь 

ви послугами 

туристичних 

фірм? 

52,3 47,7 52,1 27,3 11,3 6,9 2,4 

Організація 

відпочинку 
37,2 62,8 57,2 19,4 18,6 4,7 0,1 

Ділові поїздки 84,3 15,7 26,9 49,6 12,1 11,2 0,2 

Шоп-тури 46,6 53,4 50,3 37,5 6,2 6,0 0,0 

Екскурсії 43,4 56,6 40,3 25,2 18,1 16,1 0,3 

 

Серед тих, хто користується послугами туристичних фірм для ділових 

поїздок, 84,3 % становлять чоловіки, а для організації відпочинку 62,8 %  

жінки. Більша частина тих, хто користується послугами туристичних фірм,  

люди віком до 30 років, при цьому 57,2 % цієї вікової групи надають перевагу 

організованому відпочинку, 49,6 % людей користуються послугами фірм для 

організації ділових подорожей. 

Розглядаючи це питання з огляду на дохід на одного члена сім’ї, 

простежується прямо пропорційна залежність: чим вищий дохід, тим більше 

людей користується послугами туристичних фірм та організацій (табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5 – Залежність користувачів туристичних фірм від доходу на 

одного члена сім’ї 

Дохід на члена сім’ї, 

грн. 
До 100 100200 200–300 

Більше 

300 

Чисельність туристів, 

що користуються 

послугами фірми, % 

8,4 17,9 32,7 41,0 

 

За найменшої можливості відпочити «цивілізовано» з гарантованим 

сервісом кожна людина намагається довіритися туристичній фірмі, яка 

спеціалізується на організації відпочинку й екскурсійному обслуговувані. 
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Фірма бере на себе практично всі турботи, починаючи від придбання квитків та 

оформлення візи і закінчуючи розміщенням у готелі. 

 

Контрольні питання 

1. Яким чином туризм сприяє кращому розумінню менталітету інших 

народів, укріпленню зв’язків і зменшенню напруженості? 

2. Прокоментуйте особливості зв’язків з громадськістю як 

комунікаційного аспекту державного управління на прикладі адаптації до 

місцевих умов туристів. 

3. Надайте приклади національних стилів спілкування туристів з 

місцевими жителями в різних країнах. 

Література: [1, с. 178–195; 8, с. 284–305; 11, с. 122–133; 25, с. 165–172]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з навчальної 

дисципліни «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця» 

направлена на мотивацію самостійної роботи студентів протягом семестру. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (табл. 2.1), яка доповнюється оцінками за національною системою і за 

європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно 

35–59 
FX – незадовільно  

(дозволяється перескладання) 

1–34 
F – неприйнятно  

(повторне вивчення дисципліни) 
 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Комунікаційна політика в діяльності державного службовця» наведена в 

таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту лекцій, 

робота на лекції) 
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 50 балів 

3 
Виконання контрольних робіт за змістовими 

модулями 
до 20 балів 

4 Складання заліку до 20 балів 
 Разом: до 100 балів 
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На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну 

оцінку – 4,5 балів (11 практичних завдань х 4,5 балів), тобто загалом 

максимальна кількість балів у ході виконання практичних робіт дорівнює 50. 

Практичне заняття складається з трьох складових і оцінюється за 4,5-

бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту – 

максимальна кількість балів 1, розв’язування задач – максимальна кількість 

балів 2; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 1,5. 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки й 

узагальнення; здатність висловлювати й аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно 

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє 

знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників, 

лекційного курсу; 

1 бал – студент загалом володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним допущені окремі суттєві 

помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні 

на конкретні періоди та дати; питання викладене не глибоко, у занадто стислій 

формі; 

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає темі питання 

і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Неправильно розв’язує 

задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді на тестові 

завдання. 
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