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ВСТУП 

 

Метою самостійного вивчення курсу «Комунікаційна політика в 

діяльності державного службовця» є усвідомлення студентами сутності 

основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей 

формування, функціонування й розвитку систем управління з розкриттям 

механізмів ефективного професійного спілкування та особливостей 

комунікаційної взаємодії працівників державної служби з громадянами, 

відвідувачами, клієнтами та діловими партнерами, отримання фундаментальних 

знань про зміст і процеси реалізації функцій управління з визначенням 

оптимальних способів комунікаційного управлінського впливу на 

співрозмовників, а також розвиток та закріплення навичок використання 

загальних прийомів, способів та інструментів управління в органах державної 

служби. 

Завданнями самостійної роботи студентів є теоретична підготовка 

майбутніх фахівців з питань: 

− сутності основних понять і категорій комунікаційного менеджменту в 

органах державної служби; 

− розкриття теоретичних засад і змісту комунікаційної політики в 

діяльності державного службовця; 

− психодіагностики як передумови ефективного спілкування в процесі 

обслуговування громадян у муніципальних органах; 

− професійного спілкування державного службовця з використанням 

вербальних і невербальних комунікаційних технік і технологій; 

− міжкультурної комунікації та використання різноманітних 

національних моделей спілкування; 

− соціальної технології та інформатизації державного управління; 

− використання сучасних комунікаційних технологій для зв’язків з 

громадськими організації у сфері державного та муніципального управління; 

− дотримання правил етикету та культури спілкування; 
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− оптимальних способів комунікаційного управлінського впливу на 

співрозмовників; 

− результативної поведінки в різних ділових ситуаціях. 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів для 

роботи в органах державного управління. 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. Перед вищою школою поставлена задача – навчити 

майбутніх фахівців новим методам діяльності державних службовців, 

ефективного професійного спілкування та особливостей комунікаційної 

взаємодії працівників державної служби з громадянами, відвідувачами, 

клієнтами та діловими партнерами, засвоїти принципи та форми сучасних 

методів управління. На розв’язання цієї задачі спрямовано вивчення навчальної 

дисципліни «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця». 

Вивчення досвіду економічно розвинутих країн показує, що своїми 

успіхами вони багато в чому завдячують системі управління в сфері 

державного та муніципального обслуговування, ефективному використанню 

матеріальних благ, що дістала назву менеджмент. При вивченні курсу 

розглядаються: методики психодіагностики як передумови ефективного 

спілкування в процесі обслуговування в органах державного управління; 

професійне спілкування фахівця державного управління з використанням 

вербальних і невербальних комунікаційних технік і технологій; управлінські 

відносини в органах державних та муніципальних; методичний інструментарій 

розробки та реалізації завдань менеджменту при формуванні інфраструктури 

органів державного управління. 

У цих методичних вказівках розроблені заходи, які передбачають: 

виділення з кожної теми навчальних цілей. Вони спрямовують процес навчання 

та чітко визначають, про що саме студенти мають дізнатися, вивчаючи тему; 

формулювання контрольних запитань і питань для обговорення.  
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

пор. 
Найменування теми  

Денна форма навчання 
Заочна форма 

навчання 

Кількість 

год.  

лекцій 

Кількість 

год.  

СРС  

Кількість 

год.  

лекцій 

Кількість 

год.  

СРС 

1 

Тема 1 Теоретико-

методологічні основи 

формування комунікаційних 

умінь 

1 5 0,4 6 

2 

Тема 2 Ділове спілкування: 

поняття, особливості та прояви 

в діяльності державних 

службовців 

1 5 0,4 6 

3 Тема 3 Ділова бесіда 1 5 0,4 6 

4 Тема 4 Публічний виступ 1 5 0,4 6 

5 
Тема 5 Базові характеристики 

інформаційного ресурсу 
1 5 0,4 6 

6 Тема 6. Етикет представлення 

та знайомства 
1 5 0,4 6 

7 
Тема 7 Етикет телефонного 

спілкування 
1 5 0,4 6 

8 
Тема 8 Конфлікти в 

професійному середовищі 

державної служби 

1 5 0,4 6 

9 

Тема 9 Різноманітність 

національних моделей 

спілкування, поведінки й 

етикетності 

1 5 0,4 6 

10 
Тема 10. Соціальні технології та 

інформатизація державного 

управління 

0,5 5 0,2 6 

11 
Тема 11 Інформаційне 

забезпечення діяльності органів 

державного управління 

0,5 4 0,2 8 

12 
Тема 12 Теоретичні аспекти 

організації роботи з 

електронними документами 
35  51  

13 

Тема 13 Зв’язки з 

громадськістю як 

комунікаційний аспект 

державного управління 

   10 

14 
Забезпечення семестрового 

контролю 
 10  10 

Усього: 18 64 4 88 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

СЛУЖБОВЦЯ» ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  

 

Тема 1 Теоретико-методологічні основи формування комунікаційних 

умінь 

1. Системно-структурний аналіз спілкування як специфічного виду 

діяльності. 

2. Формування комунікаційних умінь і виявлення комунікаційної 

діяльності. Філософське та суспільствознавче знання феномену спілкування. 

3. Комунікаційні вміння як наукова категорія.  

4. Зміст (комунікація) та форма (взаємодія) в структурі спілкування.  

5. Психолого-педагогічні чинники та умови формування комунікаційних 

умінь.  

6. Чинники формування комунікаційних умінь державного службовця.  

7. Психологічні основи розвитку комунікаційної компетентності 

державних службовців.  

8. Інформаційно-комунікаційна, регуляторно-комунікаційна й афективно-

комунікаційна функції спілкування державних службовців. 

9. Відповідальність, послідовність, цілеспрямованість, тактовність та інші 

якості характеру державних службовців у професійній сфері завдань.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте формально-логічні та змістовні ознаки спілкування як 

складові суспільної діяльності. 

2. Як Ви розумієте визначення та властивості поняття «психіка людини»? 

3. У чому сутність передумов і чинників системно-структурного аналізу 

спілкування як специфічного виду діяльності комунікаційного процесу? 

4. Що таке інформаційний і діяльнісний підходи до феномену 

спілкування? 
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5. Поясніть контекст комунікаційного вміння як наукової категорії 

спілкування. 

6. Як відбувається єдність діяльності за неформального, рольового та 

ділового спілкування? 

7. Визначте суть психолого-педагогічних чинників та умов формування 

комунікаційних умінь спілкування. 

8. Який існує взаємозв’язок між свідомим і творчим процесом 

формування комунікаційних умінь за професійного спілкування? 

9. Охарактеризуйте завдання соціальної підготовки особистості до 

успішної комунікаційної діяльності. 

10. Визначте інформаційно-комунікаційну, регуляторно-комунікаційну та 

афективно-комунікаційну функції спілкування державних службовців. 

11. Що таке пізнавальні, ділові й особистісні мотиви спілкування? 

12. У чому сутність комунікативної компетентності менеджера органів 

державної служби? 

13. Які особливості комунікації працівників державної служби? 

Література: [1, с. 18–43; 5, с. 32–38; 8, с. 23–42]. 

 

Тема 2 Ділове спілкування: поняття, особливості та прояви в 

діяльності державних службовців 

1. Ознаки та види ділового спілкування. Специфіка ділового спілкування.  

2. Матеріальне, когнітивне, діяльнісне, кондиційне та мотиваційне 

спілкування.  

3. Комунікаційна сторона спілкування. Засоби комунікаційного 

спілкування.  

4. Кінетичні, тактильні та проксемічні засоби спілкування. 

5. Інтерактивна сторона спілкування. Стратегії «контролера» та 

«розуміючого» під час спілкування. 

6. Етапи процесу спілкування: встановлення контакту, орієнтації, 

активного обговорення питання, прийняте рішення, вихід з контакту. 
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7. Перцептивна сторона спілкування (спілкування як сприйняття).  

8. Чотири позиції концепції «прийняття себе та інших». Чинники 

зверхності та привабливості. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте проблематику процесів усного, діалогічного, 

міжособистісного ділового спілкування, сприйняття та розуміння партнера із 

спілкування. 

2. Охарактеризуйте зміст і основні поняття ділового спілкування. 

3. Які засоби комунікаційного спілкування та методи психодіагностики 

широко відомі? 

4. Назвіть особливості візуальної діагностики партнера із спілкування. 

5. Як здійснюється матеріальне, когнітивне, діяльнісне, кондиційне та 

мотиваційне спілкування? 

6. Яка цінність для партнера першого враження про людину? 

7. Як здійснюється оцінка чинників, що впливають на перше враження? 

8. У чому сутність оцінки психологічних особливостей конституції 

людини? 

9. Які існують позиції концепції «прийняття себе та інших»? 

10. Визначте основні мотиваційні аспекти стратегії «контролера» та 

«розуміючого» під час спілкування. 

12. Які існують підходи до аналізу невербальної поведінки? 

Література: [2, с. 52–61; 6, с. 22–38; 9. с. 65–78]. 

 

Тема 3 Ділова бесіда 

1. Функції та фази ділових бесід. Основні функції ділової бесіди.  

2. П’ять фаз ділової бесіди: початок, передача інформації, 

аргументування, спростування доказів співрозмовника, прийняття рішень. 

3. Система підготовки до бесіди. Прийоми початку бесіди державного 

службовця.  
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4. Кадрові та дисциплінарні бесіди. Типові риси характеру свого 

співрозмовника.  

5. Основні моменти співбесіди під час прийому на роботу. Співбесіда під 

час звільнення з роботи.  

6. Ділова нарада: підготовка та проведення.  

7. Особливість оперативної (диспетчерської) наради.  

8. Культура прийому відвідувачів. Рекомендації керівникові державної 

служби під час прийому відвідувачів. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте функції та фази ділових бесід за вербального 

комунікаційного акту. 

2. У чому полягає суть основних функцій ділової бесіди? 

3. Яка основна суть фаз ділової бесіди: початку, передачі інформації, 

аргументування, спростування доказів співрозмовника, прийняття рішень? 

4. Визначте суть тактики нейтралізації зауважень. 

5. Який існує взаємозв’язок між публічним виступом, ораторським 

мистецтвом і риторичним менеджментом? 

6. Визначте суть понять «елементи фази передачі інформації» та 

«структура розмови». 

7. Які особливості здійснення комунікаційної практики при прийомі на 

роботу? 

8. Охарактеризуйте процес ділових переговорів і нарад в органах 

державної служби. 

9. У чому суть методики й особливості практики ведення ділових 

переговорів і нарад в органах державної служби? 

10. Визначте основні рекомендації керівникові державної служби під час 

прийому відвідувачів. 

11. Назвіть проблеми у професійному спілкуванні менеджерів органів 

державної служби. 

Література: [3, с. 44–58; 5, с. 52–68; 8, с. 77–91; 11, с. 41–62]. 
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Тема 4 Публічний виступ 

1. Мистецтво публічної промови державного службовця. 

2. Правила та рекомендації гарного публічного виступу. 

3. Критерії правильно побудованих публічних виступів державних 

службовців. Критерії ораторської майстерності.  

4. Структура публічного виступу державного службовця.  

5. Основні елементи структури доповіді державного службовця. 

Елементи структури та правила проведення вступу.  

6. Шість методів викладу основної частини: індуктивний, дедуктивний, 

аналогії, концентричний, ступінчастий та історичний.  

7. Узагальнена структурно-логічна схема дій та операцій з підготовки 

публічної доповіді державного службовця.  

8. Практична реалізація доповіді. Поради з практичної реалізації доповіді. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте критерії правильно побудованих публічних виступів 

державних службовців. 

2. У чому полягає суть публічної промови державного службовця? 

3. Які загальні завдання публічного виступу державного службовця? 

4. Визначте суть критеріїв ораторської майстерності. 

5. Який існує взаємозв’язок між елементами структури та правилами 

проведення публічного виступу? 

6. Визначте суть понять «стрижнева ідея основної частини виступу» та 

«структура розмови». 

7. Які методичні правила здійснення основної частини публічного 

виступу державного службовця? 

8. Охарактеризуйте поняття почуття аудиторії та правила спостереження 

за аудиторією в органах державної служби. 

9. У чому суть рекомендацій гарного публічного виступу в органах 

державної служби? 
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10. Визначте основні рекомендації керівникові державної служби при 

визначені теми та постановки мети доповіді. 

11. Які існують правила підготовка до виступу перед аудиторією? 

12. Назвіть проблеми застосування дієвих методів підтримки уваги 

аудиторії під час виступу. 

13. Охарактеризуйте узагальнену структурно-логічну схему дій та 

операцій з підготовки публічної доповіді державного службовця. 

Література: [4, с. 102–113; 6, с. 42–48; 8, с. 62–71; 18, с. 98–112]. 

 

Тема 5 Базові характеристики інформаційного ресурсу 

1. Поняття інформаційного ресурсу та принципово нової концепції складу 

національних ресурсів.  

2. Концепція формування системи національних електронних інформа-

ційних ресурсів.  

3. Інформаційний ресурс у контексті процесів інформатизації, відкритості 

та ринкових перетворень.  

4. Захист інформації з обмеженим доступом у державних установах.  

5. Управління інформаційними ресурсами України в контексті глобальної 

економіки.  

6. Міжвідомча універсальна інформаційна система України: бібліотечна 

мережа, архівний фонд, система статистики. 

7. Державна система науково-технічної інформації та система правової 

інформації.  

8. Цілісна дієва система управління національними інформаційними 

ресурсами. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте проблематику концепції формування системи національних 

електронних інформаційних ресурсів і процесів. 

2. Охарактеризуйте зміст і основні поняття принципово нової концепції 

складу національних ресурсів. 
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3. Які аспекти взаємозв’язку інформаційних ресурсів з інформаційним 

продуктом широко відомі? 

4. Назвіть особливості інформаційних ресурсів у контексті процесів 

інформатизації, відкритості та ринкових перетворень. 

5. Як здійснюється захист інформації з обмеженим доступом у державних 

установах? 

6. Яка цінність для нашої країни ефективності управління 

інформаційними ресурсами в контексті глобальної економіки? 

7. Як здійснюється боротьба за володіння інформацією та технологіями її 

обробки? 

8. У чому сутність оцінки економічних відносин у сфері інформаційних 

ресурсів України? 

9. Які існують позиції концепції «правовий режим інформаційних 

ресурсів»? 

10. Визначте основні мотиваційні аспекти цілісної дієвої системи 

управління національними інформаційними ресурсами. 

12. Які існують підходи до аналізу державної системи науково-технічної 

інформації та системи правової інформації? 

13. Визначте суть понять, проблем та особливостей інформаційного 

продукту. 

14. Як Ви розумієте інформаційне та правове забезпечення громадян 

України в технології комунікативного менеджменту? 

Література: [5, с. 82–98; 8, с. 112–132; 11, с. 109–122]. 

 

Тема 6 Етикет представлення та знайомства 

Справжня тактовність, ввічливість, чемність у практиці спілкування для 

державних службовців. Етикет уявлень і знайомств для державного службовця. 

Правила вітання. Потиск рук. Відповідне й одночасне вітання. 
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Питання для самоперевірки 

1. Які причини виникнення маніпулятивного впливу на поведінку 

людини? 

2. Які існують методи та прийоми дотримання тактовності, ввічливості, 

чемності у практиці спілкування для державних службовців? 

3. Визначте особливості тактики спілкування державного службовця. 

4. Що являють собою етикет уявлень і знайомств для державного 

службовця? 

5. Як Ви розумієте здійснення Internet- знайомства та Internet- діалогу? 

6. Визначте особливості дотримання: правил вітання, потиску рук, 

відповідного й одночасного вітання. 

Література: [7, с. 88–102; 9, с. 82–98; 15, с. 21–34; 21, с. 122–135]. 

 

Тема 7 Етикет телефонного спілкування 

1. Телефонні переговори – невід’ємний атрибут роботи державного 

службовця.  

2. Ведення телефонних розмов за етичними нормами.  

3. Компетентність, тактовність, доброзичливість, володіння прийомами 

ведення бесіди, прагнення оперативно та плідно розв’язувати проблему.  

4. Основні правила телефонного спілкування.  

5. Делікатність під час телефонного спілкування.  

6. Низка ввічливих форм відмови під час телефонного спілкування. 

7. Спілкування мобільним телефоном за використання інформації 

конфіденційного або закритого характеру. 

Питання для самоперевірки 

1. Як здійснюється ведення телефонних розмов за етичними нормами? 

2. Визначте психологічні аспекти спілкування мобільним телефоном за 

використання інформації конфіденційного або закритого характеру. 

3. Назвіть особливості етикету телефонних розмов в органах державної 

служби. 



 15 

4. Визначте особливості електронного листування. 

5. Охарактеризуйте складові організації Internet-конференцій. 

6. У чому сутність організації асинхронних і синхронних конференцій? 

7. Як організується комунікаційна взаємодія за допомогою соціальних 

мереж? 

Література: [9, с. 312–338; 11, с. 138–151; 25, с. 115–144]. 

 

Тема 8 Конфлікти в професійному середовищі державної служби 

1. Структурні елементи конфлікту: учасники, опонент, сильний опонент, 

конфліктна особистість, об’єкт конфлікту, проблема, конфліктна ситуація, 

інцидент.  

2. Формула, динаміка та чинники, що сприяють виникненню емоційного 

напруження під час розмови. 

3. Способи вирішення та тактика поведінки в конфлікті державного 

службовця. 

4. Тактики уникнення, пристосування, конфронтації та компромісу.  

5. Методи профілактики конфліктів і засоби попередження конфліктних 

ситуацій. 

6. Здоровий морально-психологічний клімат у колективі.  

7. Правила недопущення під час ділового спілкування суперечки. 

8. Уміння слухати співрозмовника та правила поважної манери розмови. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте структурні елементи конфлікту: учасники, опонент, 

сильний опонент, конфліктна особистість, об’єкт конфлікту, проблема, 

конфліктна ситуація, інцидент. 

2. Як Ви розумієте визначення та властивості поняття «формула 

конфлікту»? 

3. У чому сутність передумов і чинників динаміки конфлікту? 

4. Що таке тактика поведінки в конфлікті? 
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5. Поясніть контекст комунікаційного вміння розв’язання конфліктної 

ситуації. 

6. Як відбувається єдність діяльності за неформального, рольового та 

ділового спілкування при розв’язанні конфліктів? 

7. Визначте суть психолого-педагогічних правил під час розв’язання 

конфліктних ситуацій та умов формування комунікаційних умінь спілкування. 

8. Який існує взаємозв’язок між свідомим і творчим процесом 

формування комунікаційних умінь тактики уникнення конфліктних ситуацій? 

9. Охарактеризуйте завдання соціальної підготовки особистості до 

з’ясування чинників, що сприяють виникненню емоційного напруження під час 

розмови. 

10. Визначте суть застосування методів профілактики та засобів 

попередження конфліктних ситуацій. 

11. Що таке тактики конфронтації та компромісу? 

12. У чому сутність правил поважної манери розмови та комунікаційної 

компетентності менеджера органів державної служби? 

Література: [1, 18–43; 5, с. 32–38; 8, с. 23–42]. 

 

Тема 9 Різноманітність національних моделей спілкування, 

поведінки й етикетності 

1. «Переселенські нації» та американська модель.  

2. Заклопотаність питанням часу – синонім американського способу 

життя.  

3. Англо-німецька модель спілкування. Педантичність і точність – 

традиційні німецькі риси.  

4. Незалежність – основа людських відносин у Британії. Французький 

патріотизм.  

5. Особливості спілкування на Близькому Сході, Середній Азії та країнах 

Південно-Східної Азії.  
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6. Найхарактерніші риси китайського менталітету. Конфуціанські 

моральні принципи.  

7.  Риси японського менталітету. Японська модель ділового спілкування.  

8. Арабсько-мусульманська модель. Встановлення довіри між 

партнерами.  

Питання для самоперевірки 

1. Визначте проблематику процесів ділового прагматизму і 

індивідуалізму північноамериканців. 

2. Охарактеризуйте зміст і основні поняття ідеології чесної гри 

північноамериканців. 

3. Які засоби делегування повноважень за комунікаційного спілкування 

державних службовців широко відомі? 

4. Назвіть особливості англо-німецької моделі спілкування. 

5. Як здійснюється авторитарний стиль керівництва в англо-німецькій 

моделі спілкування? 

6. Яка цінність для партнера попереднього врахування характерних рис 

китайського менталітету? 

7. Чому педантичність і точність – традиційні німецькі риси? 

8. У чому сутність особливостей спілкування на Сході? 

9. Які існують концепції китайської моделі ділового спілкування? 

10. Визначте основні мотиваційні аспекти арабсько-мусульманської 

моделі встановлення довіри між партнерами. 

12. Які існують підходи до аналізу характерних стилів на переговорах з 

арабами? 

Література: [2, с. 52–61; 6, с. 22–38; 9. с. 65–78]. 

 

Тема 10 Соціальні технології та інформатизація державного 

управління 

1. Інформатизація суспільства – основа сучасних соціальних технологій.  

2. Витончений характер процесу управління державним механізмом. 
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3. Складність сучасних економічних і соціально-політичних процесів в 

Україні.  

4. Практика застосування інформаційних технологій в органах 

державного управління.  

5. Демонополізація володіння інформацією з боку держави.  

6. Комп’ютерні мережі на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях. 

7. Проблеми зміни мотивацій у необхідності інформатизації під час 

реорганізації органів державного управління.  

8. Пошук кращих моделей суспільного устрою та його функціонування.  

9. Вибір стилів ухвалення управлінських рішень з використанням 

сучасних інформаційних технологій.  

10. Інформативний, інструктивний і мотиваційний етапи прийняття 

управлінського рішення. П’ять стилів прийняття рішення. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте найбільш досконалий характер процесу управління 

державним механізмом. 

2. У чому полягає суть інформатизації суспільства як основи сучасних 

соціальних технологій? 

3. Яка основна суть практики застосування інформаційних технологій в 

органах державного управління? 

4. Визначте суть демонополізації володіння інформацією з боку держави. 

5. Який існує взаємозв’язок між складністю сучасних економічних та 

соціально-політичних процесів в Україні? 

6. Визначте суть зміни мотивацій у необхідності інформатизації при 

реорганізації органів державного управління. 

7. Які особливості здійснення комунікаційної практики пошуку кращих 

моделей суспільного устрою та його функціонування? 

8. Охарактеризуйте процес вибору стилів ухвалення управлінських 

рішень з використанням сучасних інформаційних технологій. 
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9. У чому суть інформативного, інструктивного та мотиваційного етапів 

прийняття управлінського рішення в органах державної служби? 

10. Визначте основні рекомендації керівникові державної служби при 

ситуативному підході до вибору стилю прийняття рішення. 

11. Які існують правила використання ефективного стилю консенсусу під 

час розв’язання певної проблеми? 

12. Назвіть проблеми використання інформаційного підходу досліджень у 

галузі державного управління. 

Література: [3, с. 44–58; 5, с. 52–68; 8, с. 77–91; 11, с. 41–62]. 

 

Тема 11 Інформаційне забезпечення діяльності органів державного 

управління 

1. Основні проблеми формування інформаційно-технологічного простору 

функціонування органів державного управління.  

2. Комплексне застосування сучасних форм і методів інформаційно-

документаційного забезпечення діяльності органів державного управління.  

3. Цільове призначення інформаційних ресурсів державного управління. 

Технологічно-управлінський аспект складових інформаційно-технологічного 

простору.  

4. Автоматизація документообігу в органах державного управління.  

5. Електронний документообіг – основа нової форми взаємодії держави та 

суспільства. Головні завдання електронного документообігу.  

6. Шляхи модернізації процесу інформатизації органів державного 

управління.  

7. Передові світові стандарти – основа інформатизації державного 

управління нашої країни.  

8. Електронне висвітлення функціонування державного управління та 

місцевого самоврядування.  

9. Досвід зарубіжних країн щодо розробки та реалізації програми 

електронного урядування: уроки для України.  
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10. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій із забезпечення 

прогресу в умовах швидкої глобалізації світової економіки.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте критерії комплексного застосування сучасних форм і 

методів інформаційно-документаційного забезпечення діяльності органів 

державного управління. 

2. У чому полягає суть проблеми формування інформаційно-

технологічного простору функціонування органів державного управління? 

3. Які загальні завдання побудови та розвитку інформаційно-

технологічного простору функціонування органів державного управління? 

4. Визначте суть поняття «інформаційні ресурси державного управління». 

5. Який існує взаємозв’язок між елементами початкового, розширеного та 

розвиненого етапів упровадження автоматизованої системи документообігу в 

органах державного управління? 

6. Визначте суть понять «технологічно-управлінський аспект» та 

«інформаційно-технологічний простір» в організації державної служби.  

7. Які методичні правила здійснення модернізації процесу інформатизації 

органів державного управління? 

8. Охарактеризуйте поняття: сайт «Депутатський корпус», «Виконання 

державного бюджету» та інші. 

9. У чому суть рекомендацій з розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій щодо забезпечення прогресу в умовах швидкої глобалізації світової 

економіки? 

10. Визначте основні рекомендації керівникові державної служби щодо 

використання досвіду зарубіжних країн із розробки та реалізації програми 

електронного урядування. 

11. Які існують правила підготовка програмного, технічного, 

організаційного облаштування інформаційного каналу органів державного 

управління? 
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12. Назвіть проблеми електронного висвітлення функціонування 

державного управління та місцевого самоврядування. 

13. Охарактеризуйте узагальнену структурно-логічну схему дій з 

державної підтримки поширення мережі Інтернет і забезпечення широких 

верств населення послугою відкритого доступу. 

Література: [4, с. 102–113; 6, с. 42–48; 8, с. 62–71; 18, с. 98–112]. 

 

Тема 12 Теоретичні аспекти організації роботи з електронними 

документами 

1. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості 

державного управління.  

2. Електронний документообіг в органах державної влади та місцевого 

самоврядування.  

3. Швидкість і зростання потужності документо-інформаційного потоку. 

4. Система електронного документообігу та діловодства для органів 

влади різного рівня.  

5. Електронна форма та рішення для місцевого органу самоврядування. 

6. Доступ до системи електронного документообігу та діловодства.  

7. Регіональна система обміну електронними документами (Центр обміну 

даних).  

8. Регіональний портал. Система підтримки розподілених робочих груп.  

9. Рішення для державних органів влади з територіальними підрозділами. 

Система обміну електронними документами. Відомчий портал. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте проблематику двох взаємозалежних проектів концепції 

електронного урядування. 

2. Охарактеризуйте зміст і основні поняття електронного урядування як 

шляху до ефективності та прозорості державного управління. 

3. Які широко відомі аспекти взаємозв’язку глобальної інформаційної 

цивілізації та «інформаційного вибуху»? 
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4. Назвіть особливості запровадження електронного документообігу в 

органах державної влади та місцевого самоврядування.  

5. Як здійснюється запровадження системи електронного документообігу 

та діловодства для органів влади різного рівня? 

6. Яка цінність для нашої країни запровадження урядової мережевої 

інфраструктури? 

7. Як здійснюється оцінювання зростання потужності документо-

інформаційного потоку в органах державної служби? 

8. У чому сутність організації роботи муніципальних структур управління 

з невеликим обсягом документообігу? 

9. Які існують позиції ефективного доступу до системи електронного 

документообігу та діловодства в органах державної служби? 

10. Визначте основні порівняльні характеристики традиційного й 

електронного документообігу в органах державного управління. 

12. Які існують підходи до використання електронної форми та рішення 

для місцевого органу самоврядування? 

13. Визначте суть понять, проблем та особливостей управлінських рішень 

для державних органів влади з територіальними підрозділами. 

14. Як Ви розумієте інформаційне та правове забезпечення регіональної 

системи обміну електронними документами (Центр обміну даних)? 

Література: [5, с. 82–98; 8, с. 112–132; 11, с. 109–122]. 

 

Тема 13 Зв’язки з громадськістю як комунікаційний аспект 

державного управління 

1. Зв’язки з громадськістю як чинник державної політики.  

2. Наука та мистецтво встановлення контактів і підтримки добрих 

стосунків з громадськістю.  

3. Інформування, звітування та консультування – основні завдання 

державної влади з реалізації функції зв’язків з громадськістю.  

4. Професійна підготовка спеціалістів із зв’язків з громадськістю. 
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5. Професія PR- радника: вимоги, умови та функції.  

6. Кваліфікація, зміст роботи, питання оплати праці PR - радника.  

7. Рольова участь паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації. 

8. Теоретичне дослідження феномену міжнародних комунікацій з 

громадськістю.  

9. Паблік рілейшнз, піар, зв’язки з громадськістю, комунікації з 

громадськістю.  

10. Загальна мета міжнародних PR – гармонізація глобалізаційних 

процесів. 

Питання для самоперевірки 

1. Чому зв’язки з громадськістю – розвинута науково-прикладна 

дисципліна? 

2. Які причини удосконалення професійної підготовки спеціалістів із 

зв’язків з громадськістю? 

3. Чому зв’язки з громадськістю – нова форма оптимізації 

функціонування механізму державного управління для України? 

4. Які існують методи та прийоми рольової участі паблік рілейшнз у 

процесах політичної глобалізації? 

5. Визначте особливості здійснення теоретичних досліджень феномену 

міжнародних комунікацій з громадськістю. 

6. Що являють собою паблік рілейшнз, піар, зв’язки та комунікації з 

громадськістю? 

7. Як Ви розумієте PR – діяльність у глобальному середовищі? 

8. Чому загальна мета міжнародних PR – це гармонізація глобалізаційних 

процесів? 

Література: [7, с. 88–102; 9, с. 82–98; 15, с. 21–34; 21, с. 122–135]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Змістовий модуль 1 

1. Теоретико-методологічні основи формування комунікаційних умінь в 

органах державної служби. 

2. Системно-структурний аналіз спілкування як специфічний вид діяльності. 

3. Комунікаційні вміння як наукова категорія. 

4. Психолого-педагогічні чинники й умови формування комунікаційних умінь 

державних службовців. 

5. Завдання та результат вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційний 

політика в діяльності державного службовця». 

6. Психологічні основи розвитку комунікаційної компетентності державних 

службовців. 

7. Ділове спілкування: поняття, особливості та вияви в діяльності державних 

службовців. 

8. Ознаки та види ділового спілкування в органах державної служби. 

9. Комунікаційна сторона спілкування державних службовців. 

10. Інтерактивна сторона спілкування державних службовців. 

11. Перцептивна сторона спілкування (спілкування як сприйняття) державних 

службовців. 

12. Ділова бесіда в державній службі. 

13. Функції та фази ділових бесід державних службовців. 

14. Кадрові та дисциплінарні бесіди державних службовців. 

15. Ділова нарада в органах державної служби: підготовка та проведення. 

16. Культура прийому відвідувачів в органах державного управління. 

17. Мистецтво публічної промови державного службовця. 

18. Характеристика вступу та основної частини публічної промови державного 

службовця. 

19. Узагальнена структурно-логічна схема дій і операцій з підготовки публічної 

доповіді державного службовця. 
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20. Практична реалізація доповіді державного службовця. 

21. Підтримання уваги під час виступу державного службовця. 

22. Базові характеристики інформаційного ресурсу державних органів. 

23. Поняття інформаційного ресурсу органів державного управління. 

24. Інформаційний ресурс у контексті процесів інформатизації, відкритості та 

ринкових перетворень в органах державного управління. 

25. Управління інформаційними ресурсами глобальної економіки. 

26. Етика представлення та знайомства в державній службі. 

27. Правила вітання в міжкультурній комунікаційній взаємодії. 

28. Правила потиску рук, відповідного й одночасного вітання в міжкультурній 

комунікаційній взаємодії. 

 

Змістовий модуль 2 

29. Етикет телефонного спілкування в державній службі. 

30. Конфлікти в професійному середовищі державної служби. 

31. Сутність конфлікту й особливості національних стилів спілкування в різних 

країнах. 

32. Способи розв’язання конфліктів в органах державної служби. 

33. Методи профілактики конфліктів в органах державної служби. 

34. Різноманітність національних моделей спілкування, поведінки й 

етикетності. 

35. «Переселенські нації» й американська модель спілкування. 

36. Англо-німецька модель спілкування. 

37. Особливості спілкування на Сході. Китайська модель ділового спілкування. 

38. Арабо-мусульманська модель ділового спілкування. 

39. Соціальні технології й інформатизація державного управління. 

40. Інформатизація суспільства – основа сучасних соціальних технологій. 

41. Проблеми зміни мотивацій у необхідності інформатизації під час 

реорганізації органів державного управління. 



 26 

42. Вибір стилів ухвалення управлінських рішень в органах державної служби з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

43. Інформаційне забезпечення діяльності органів державного управління. 

44. Основні проблеми формування інформаційно-технологічного простору 

функціонування органів державного управління. 

45. Автоматизація документообігу в органах державного управління. 

46. Шляхи модернізації процесу інформатизації органів державного управління. 

47. Досвід зарубіжних країн щодо розробки та реалізації програми електрон-

ного урядування: уроки для України. 

48. Теоретичні аспекти організації роботи з електронними документами. 

49. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості державного 

управління. 

50. Порівняльна характеристика традиційного й електронного документообігу в 

органах державної служби. 

51. Системи електронного документообігу та діловодства для органів влади 

різного рівня. 

52. Зв’язки з громадськістю як комунікаційний аспект державного управління. 

53. Зв’язки з громадськістю як чинник державної політики. 

54. Професія PR-радника: вимоги, умови та функції. 

55. Рольова участь паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації. 
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4 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ  

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ» 

 

Можливі кілька варіантів правильних відповідей на одне тестове 

запитання. 

1. Менеджмент – це: 

а) управління; 

б) управління організацією; 

в) управління людьми; 

г) керівництво людьми. 

2. Менеджер – це:  

а) засновник підприємства; 

б) управлінець; 

в) керівник служби. 

3. Чим відрізняються менеджери від підприємців ? 

а) освітою; 

б) характером участі у підприємницькій діяльності; 

в) керівними функціями. 

4. До чинників зовнішнього середовища організації непрямої дії належать: 

а) конкуренти та постачальники; 

б) партії та профспілкові організації; 

в) соціально-культурні обставини; 

г) державні органи влади; 

д) законодавчі акти. 

5. У результаті вертикального поділу праці утворюються: 

а) технічний, управлінський та інституційний рівні управління; 

б) виробничі підрозділи; 

в) управлінські служби; 

г) неформальні групи. 
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6. До основних функцій менеджменту належать: 

а) керівництво; 

б) планування, організування, мотивування, контролювання та 

регулювання; 

в) управління виробничими підрозділами та управлінськими службами; 

г) управління елементами виробничо-господарської діяльності; 

7. Методи менеджменту – це: 

а) політика управління організацією; 

б) план наради з виробничих питань; 

в) технологічні карти. 

8. Технологія менеджменту базується на: 

а) послідовному виконанні функції менеджменту; 

б) побудові рівнів управління; 

в) вивченні конкретних ситуацій; 

г) удосконаленні оплати праці. 

9. Контролювання передбачає: 

а) визначення стандартів і критеріїв; 

б) оцінювання економічних показників; 

в) встановлення виробничих контактів. 

10. В організації управління виробничою діяльність здійснюють: 

а) заступник директора з виробництва; 

б) відділ економічного аналізу; 

в) секретар; 

г) референт. 

11. Регулювання як функція менеджменту реалізується: 

а) контролюванням діяльності; 

б) плануванням; 

в) мотивуванням; 

г) передаванням повноважень. 

12. До стилів керівництва належать: 
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а) максимальна турбота про підприємство з мінімальною турботою про 

підлеглих; 

б) мотивування;  

в) поточний контроль; 

г) дисфункціональний конфлікт;  

д) міжгруповий конфлікт.  

13. Управління організаційним розвитком – це: 

а) планування діяльності організації; 

б) регулювання діяльності підприємства; 

в) мотивування діяльності працівників; 

г) конкретна функція менеджменту. 

14. Які етапи передбачає комунікаційний процес: 

а) зародження ідеї; 

б) стимулювання працівників; 

в) здійснення зворотного зв'язку; 

г) планування роботи працівників. 

15. Комунікаційний процес в організації забезпечує: 

а) проходження інформації від директора підприємства до служб; 

б) форми влади; 

в) обмін інформацією між начальником цеху та майстрами; 

г) стилі керівництва. 

16. Перепони в комунікаціях створюють: 

а) недоліки в організаційній структурі управління; 

б) помилки в розрахунках; 

в) регулювання; 

г) планування.  

17. До етапів комунікаційного процесу належать: 

а) здійснення зворотного зв’язку; 

б) комунікації «зверху донизу»; 

в) кодування повідомлення; 



 30 

г) програмування управлінських рішень. 

18. До етапів процесу вироблення управлінських рішень належать: 

а) підготовка й оптимізація рішення; 

б) аналіз фінансової діяльності; 

в) мотивування;  

г) виявлення й оцінювання альтернатив.  

19. Стиль керівництва залежить від: 

а) науково-технічного прогресу; 

б) структури організації; 

в) використовуваних форм влади; 

г) обсягу делегування повноважень; 

д) бюджету. 

20. Підходами до лідерства вважають: 

а) еталонний; 

б) системний; 

в) ситуаційний; 

г) поведінковий; 

д) перманентний. 

21. Комунікації – це:  

а) контроль; 

б) методи формування колективів; 

в) обмін інформацією; 

г) організування. 

22. Складовими елементами процесу комунікацій є: 

а) канал; 

б) відправник; 

в) встановлення альтернатив; 

г) планування діяльності відділу збуту. 

23. Комунікації бувають: 

а) внутрішньоособистісні; 
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б) ліберальні; 

в) неформальні; 

г) невербальні; 

д) функціональні. 

24. До етапів комунікаційного процесу належать: 

а) передавання ідеї; 

б) пошук інвестора; 

в) розроблення економічного плану; 

г) зворотний зв’язок. 

25. До етапів комунікаційного процесу належать: 

а) передавання ідеї; 

б) комунікації «знизу вгору»; 

в) шуми; 

г) відправник. 

26. Комунікаційний процес включає такі основні елементи: 

а) кодування та декодування; 

б) відправник, повідомлення, канал та отримувач; 

в) зародження ідеї та вибір каналу; 

г) шуми. 

27. Необхідність застосування контролю визначають: 

а) високотехнологічне обладнання, складні стосунки в колективі; 

б) психофізіологічні особливості працівників; 

в) вертикальний і горизонтальний поділ праці. 

28. Юридична відповідальність у менеджменті – це: 

а) добровільна реакція на соціальні потреби суспільства; 

б) дотримання організацією законодавчих і нормативно-правових актів; 

в) законослухняність. 

29. Етика у менеджменті – це: 

а) норми поведінки; 

б) вимоги суспільства; 
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в) система розроблення управлінських рішень. 

30. У менеджменті розрізняють такі види ефективності: 

а) економічну; 

б) адаптивну; 

в) правову; 

г) соціальну; 

31. Маркетингова політика комунікацій містить: 

а) систему загальних установок, критеріїв, орієнтирів, які прийняті 

організацією для дій і прийняття рішень у сфері комунікацій; 

б) заходи щодо стимулювання збуту; 

в) середні та довготривалі програми прийняття управлінських рішень. 

32. Основні засоби впливу (дії) маркетингової політики комунікацій: 

а) реклама, стимулювання збуту, пропаганда, особистий продаж; 

6) планування, ціноутворення, реклама; 

в) телебачення, радіо, засоби масової інформації, ризик. 

33. Канали особистої комунікації ефективні завдяки тому, що: 

а) надають учасникам можливості для особистого звернення; 

б) націлені на великі недиференційовані аудиторії; 

в) покликані підвищити відповідну реакцію ринку. 

34. Канали неособистої комунікації – це: 

а) засоби поширення інформації, що передають звернення в умовах 

відсутності особистого контакту i зворотного зв'язку; 

б) сукупність асортиментних груп товарів, що пропонуються покупцям 

конкретним продавцем; 

в) неособисті форми комунікації, що здійснюються за посередництвом 

платних засобів поширення інформації. 

35. Модель, яка являє собою елементи процесу комунікації, містить у 

co6i: 

а) відправник, кодування, звернення, розшифрування, одержувач, реакція 

у відповідь, зворотний зв'язок; 
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б) фірма, реклама, посередники, пропаганда, споживачі, контактні 

аудиторії; 

в) постановка завдань, визначення попиту, оцінка витрат, аналіз 

конкурентів, вибір методів установлення ціни. 

36. Комунікатор сфери маркетингу повинен: 

а) виявляти цільову аудиторію, визначити бажану реакцію у відповідь, 

обрати засоби поширення інформації, обрати якості, які характеризують 

джерело звернення, зібрати інформацію, яка надходить каналами зворотного 

зв'язку; 

б) проаналізувати можливості збуту, глибоко вкоренитися у ринок, 

розробити стратегію маркетингу; 

в) розробити стратегічні плани, втілити їх у життя, виміряти результати, 

провести коригувальні дії. 

37. Раціональні, емоційні, моральні мотиви слід ураховувати: 

а) вибираючи засоби поширення; 

б) оцінюючи рекламну кампанію; 

в) під час роботи над змістом звернення. 

38. Стимулювання збуту – використання різноманітних засобів 

стимулюючого впливу, покликаних: 

а) досліджувати погляди потенційних споживачів на конкретній стадії 

життєвого циклу товару; 

б) прискорити і/ або посилити відповідну реакцію ринку; 

в) прискорити і/ або посилити звернення до покупців. 

39. Пропаганда – це: 

а) вид реклами; 

б) неособисте стимулювання попиту за допомогою розміщення комер-

ційно важливих нових або одержання сприятливих відгуків у засобах масової 

інформації; 

в) вид діяльності, метою якого є реалізація збутових завдань організації. 
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