
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА 

БІЗНЕСУ 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. зав. кафедри 

__________________ к.е.н., доц. 

Г.О. Комарницька 

                                                                   «28» серпня 2020 р. 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТА  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Комунікації в публічному адмініструванні 

 

галузь знань: 28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

спеціальність: 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 

 

 

 

 

форма навчання:  денна 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2020 

 



ВСТУП 

Управління та адміністрування є однією із важливих галузей. Її 

функціонування залежить від ефективного та професійного управління, ключову 

роль в якому відіграє компетентний, висококваліфікований керівник-

управлінець. 

Все це зумовлює потребу в ґрунтовній підготовці майбутніх фахівців, 

основою якої є фахова підготовленість до здійснення управлінської / 

адміністративної діяльності, що сприяє їх професійному становленню як 

керівника - лідера. 

Формування професійної компетентності керівників відбувається в 

процесі збагачення системи життєвих і професійних цінностей, а також із 

розвитком культури професійного мислення та готовності до управлінської 

діяльності. 

Одним із чинників ефективного функціонування управлінця є наявність 

нової концепції щодо стратегії управлінської діяльності у публічній системі, а 

саме, ситуаційний підхід до управління, впровадження сучасних технологій 

управління персоналом, інноваціями, змінами, проектами, підготовка й 

ефективне використання і нарощування ключового ресурсу – кваліфікованих 

управлінців, тощо. 

Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студенту 

осмислити отриману інформацію, обрати самостійний простір для пошуків 

інформації та відповідей на питання статистики як науки та навчальної 

дисципліни. Відповідно пропоновані питання для самоконтролю та 

самопідготовки включають різні види тестових завдань, а саме: одновибіркові, 

множинні тощо. 

Тестові завдання, уміщені в посібнику, охоплюють головні поняття кожної 

із тем навчальної дисципліни «Комунікації в публічному адмініструванні». 

Пропоновані тестові завдання з даної навчальної дисципліни сприятимуть 

перетворенню отриманих теоретичних знань на практичні навички та вміння 

узагальнювати управлінські факти, об'єктивно оцінювати ситуацію, дії суб'єктів 

управління, приймати ефективні управлінські рішення. 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Теоретичні засади комунікації та комунікаційного процесу 

2. 

Особливості нормативно-правового 

Регулювання інформаційно-комунікативної діяльності в 

публічному адмініструванні 

3. Комунікативні компетентності, види та форми комунікації 

4. Особливості реалізації паблік рілейшн в публічному управлінні 

5. Особливості взаємодії публічної влади та суспільства 

6. 
Основні засади формування та реалізації комунікаційної 

стратегії 



7. Публічна інформація: сутність, шляхи формування та доступу 

8. 
Формування комунікаційних стратегій діяльності органів 

публічної влади та громадських об’єднань  

9. 
Публічний виступ та технології комунікації з цільовою 

аудиторією 

10. Створення іміджу органу публічної влади та керівника 

 

 

Тестові завдання 

1. Одиничний вибір. Виберіть єдину правильну відповідь. 

 

1. Організаційні комунікації – це:  

а) комунікації між двома або більше організаціями  

б) обмін інформацією, який забезпечує взаєморозуміння між відправником та 

одержувачем інформації  

в) комунікації між двома або більше особами  

г) комунікації з урахуванням ієрархії влади в організації  

 

2. Комунікація – це:  

а) обмін інформацією між двома або більше особами  

б) передавання інформації однієї особи іншій  

в) обмін інформацією, який забезпечує взаєморозуміння між відправником та 

одержувачем інформації  

 

3. Комунікаційна мережа являє собою:  

а) сукупність каналів комунікації  

б) сукупність методів комунікації  

в) форму поєднання індивідуумів, які беруть участь в процесі комунікації  

г) сукупність засобів комунікації  

 

4. Мережа неформальних комунікацій називається:  

а) розкладеною мережею  

б) ланцюговою мережею  

в) “виноградною лозою”  

г) кільцевою мережею  

 

5. Письмове повідомлення постачальника про зміну умов поставки являє 

собою:  

а) вербальну комунікацію 

б) висхідну комунікацію  

в) нисхідну комунікацію  

г) горизонтальну комунікацію  

д) неформальну комунікацію  

 

2. Множинний вибір. Виберіть кілька правильних відповідей. 

 



6. До основних елементів комунікації належать:  

а) відправник повідомлення  

б) канал комунікації  

в) процес кодування  

г) зворотний зв’язок  

д) перешкоди комунікації  

 

7. До етапів процесу комунікації відносять  

 

а) формування концепції комунікації  

б) передавання повідомлення  

в) канал комунікації  

г) декодування  

д) перешкоди комунікації  

 

8. Результативність кодування інформації в процесі комунікації залежить 

від:  

а) здібностей відправника кодувати інформацію  

б) відношення одержувача до інформації, що кодується  

в) ступеня обізнаності відправника про інформацію, що кодується  

г) соціально-культурного середовища, в якому знаходиться відправник  

д) ступеня децентралізації повноважень в організації  

 

9. Недоліки методу письмової комунікації:  

а) значні витрати часу  

б) можливість зберігати інформацію впродовж тривалого часу 

в) слабкий зворотний зв’язок  

г) можливість передавати значні обсяги інформації  

 

10. Розрізняють наступні типи організаційних комунікацій:  

а) формальні  

б) неформальні  

в) висхідні  

г) горизонтальні  

д) зворотного зв’язку  

е) повного взаємозв’язку  

 

11. Виділяють наступні основні типи комунікаційних мереж в групах:  

а) пірамідальна мережа  

б) мережа зворотного зв’язку  

в) “хрест”  

г) “колесо”  

д) “Y-мережа”  

 

12. Формами невербальних комунікацій є:  

а) інтонації голосу  



б) групові дискусії  

в) оголошення  

г) символіка  

 

13. На вибір носія інформації в ситуаційній моделі Ленгела-Дафта 

впливають такі фактори:  

а) привабливість носія інформації для одержувача  

б) тип символів, які використовують для кодування  

в) наявність зворотного зв’язку  

г) пропускна спроможність відповідного носія інформації  

д) характер повідомлення (рутинне або нестандартне) 

 

14. До централізованих комунікаційних мереж відносяться:  

а) “Y-мережа”  

б) “всеканальна мережа”  

в) “хрест”  

г) “колесо”  

 

15. Наказ являє собою:  

а) вербальну комунікацію  

б) невербальну комунікацію  

в) формальну комунікацію  

г) висхідну комунікацію  

д) нисхідну комунікацію 

3.  Упорядкований вибір. Визначте правильну послідовність. 

 

16. Послідовність етапів процесу комунікації:  

а) декодування  

б) зворотний зв’язок  

в) передавання повідомлення  

г) кодування  

д) інтерпретація та оцінка повідомлення  

е) формування концепції комунікації 

4. Дати розширену відповідь: 

Стиль міжособових комунікацій- це …………… 

Діагональні комунікації- це……. 

Канал комунікації – це…… 

Внутрішньоорганізаційні комунікації - це 

 

 


