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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Навчальна дисципліна «Комунікативна політика та документообіг в професійній 

діяльності» одна із основних дисциплін підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «фаховий молодший ̆ бакалавр» за напрямом підготовки 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування». надає 

студентам можливість розвивати мовну компетентність і стратегії, які їм необхідні 

для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного 

спілкування, в яких вони можуть опинитися.  

Мета 

вивчення 

надати студентам цілісне уявлення про феномен комунікації, основні напрямки 

загальної теорії комунікації та дослідження конкретних форм і засобів комунікації 

в сучасному світі, про основні поняття та моделі комунікації, а також 

комунікаційні технології в інформаційному суспільстві, надати розуміння сутності 

основних понять комунікації в професійній діяльності, місця комунікативного 

процесу в суспільно-політичному житті. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

У процесі вивчення дисципліни студенти мають - сформувати професійну 

комунікативну компетентності; - вміти володіти понятійним апаратом у теорії 

комунікації; - розглянути особливості комунікації в професійній діяльності; - 

обґрунтувати форми і формати професійної комунікації та масової комунікації; - 

вивчити прийоми і методи впливу на різні аудиторії; - розкрити характерні 

особливості різних видів і типів комунікації; - сформувати розуміння 

особливостей мовної та невербальної комунікації її різновидів; - з’ясувати 

характерні особливості, види та типи аудиторій щодо сприйняття інформації; - 

проаналізувати використання ефектів в масовій комунікації. 

Пререквізити Зміст курсу пов'язаний з дисциплінами циклу загальної підготовки. 

Результати 

навчання 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній 

діяльності та господарській практиці. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, вміти документально їх 

оформлювати для відображення в обліку підприємств. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну звітність для 

визначення показників забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та 

його ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо розрахунку і сплати 

податків, зборів, обов’язкових платежів, їх обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів господарювання. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу. 

РН 11. Визначати й аналізувати фінансово-економічні показники діяльності 

підприємства для виявлення резервів раціонального використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері професійної діяльності. 

РН 14. Використовувати нормативно-правові документи і національні стандарти 

для ведення бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного розвитку України. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати 

своєї професійної діяльності. 

 



2  

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –3 Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування  

(шифр і назва) 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

(шифр і назва) 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2(1)-й 1-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин –90  

3(1)-й 1-й 

Лекції 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

В т.ч. індивідуальні завдання:  

10 год. 

Вид контролю:  

Залік Залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі Ус

ьог

о 

у тому числі 

л П інд. с.р. бали л п інд. с.р. бали 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти комунікації 

Тема 1. Комунікація як 

основний чинник 

соціальної взаємодії 

16 2 4  10 10 15,5 1 0,5  14 10 

Тема 2. Види 

комунікації 

16 2 4  10 10 15,5 1 0,5  14 10 

Тема 3. Рівні 

комунікації 

16 2 4  10 10 16 1 1  14 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

48 6 12  30 30 47 3 2  42 30 

Змістовий модуль 2. Особливості професійно-орієнтованої комунікації 

Тема 4. Організація 

документообігу на 

підприємстві 

16 2 4  10 10 16 1 1  14 10 

Тема 5. Електронний 

документообіг на 

підприємстві 

16 2 4  10 10 17 2 1  14 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

32 4 8  20 20 33 3 2  28 20 

Усього годин  80 10 20  50 50 80 6 4  70 50 

ІНДЗ 10  - - 10 10 10- - - - 10 10 

Усього годин 90 10 20  60 60 90 6 4  80 60 

 

4. Індивідуальні завдання 

Підготувати доповідь за наступними темами: 

1. Івенти як інструмент в комунікаціях фінансової установи. 

2. Інструменти комунікацій у сфері фінансів. 

3. Етичне регулювання фінансової сфери. 

4. Специфіка формування іміджу банківських послуг. 

5. Корпоративна ідентичність як інструмент PR-діяльності фінансової  установи. 

6. Взаємодія з групами цільової громадськості у фінансовій сфері. 

7. Ділове спілкування як процес комунікації. 

8. Професійні якості керівника та оцінка ефективності їх реалізації в управлінні сучасною 

організацією. 

9. Попередження та вирішення конфліктів як інструмент запобігання економічних, 

соціальних і психологічних втрат в межах організаціях. 

10. Труднощі та бар’єри комунікації. 

11. Організація та проведення ділових зустрічей. 

12. Ефективність комунікації в умовах ринку. 

13. Комунікативна компетентність та її ознаки. 
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14. Корпоративний імідж як складна комунікативна структура. 

15. Мистецтво публічного виступу. 

16. Комунікативні конфлікти та їх наслідки. 

17. Особливості комунікативного менеджменту в кризових ситуаціях. 

18. Використання Інтернет-технологій в комунікативному менеджменті. 

19. Репутаційно-іміджевий напрям в комунікативному менеджменті. 

20. Потенціал і обмеження комунікаційного менеджменту в кризових ситуаціях. 

21. Історія і стратегія розвитку комунікативного менеджменту в сучасному просторі.  

22. Структура і функції відділу по комунікаціях в організації. 

23. Етикет в області комунікацій. 

24. Комунікаційна безпека у фінансовій установі. 

25. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, 

тестами протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного 

розв'язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених 

пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень 

попередніх відповідей і т. ін.  

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; 

виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни 

та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Adobe Acrobat Reader DC 
8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 
стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 
встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
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порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі фахової передвищої освіти мають право скласти екзамен 
автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-

100 балів. 

Здобувачам фахової передвищої освіти після аудиторних занять надається 

право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
 

 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ 

  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
МК 

Залік 

сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   

10 10 10 10 10 10 40 100 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

 

 

зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Питання до заліку. 

1. Інформація та комунікація в сучасному суспільстві. 

2. Функції комунікації. 

3. Комунікаційний процес.  

4. Різновиди комунікацій. 
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5. Вербальна комунікація: головні функції мови; структура мовного спілкування; принципи 

мовного впливу. 

6. Вербальна комунікація: ораторський інструментарій; письмова мова; різновиди письмових 

документів; різновиди слухання. 

7. Невербальна комунікація: кінесічні засоби.  

8. Невербальна комунікація: просодичні й екстралінгвістичні явища ; такесичні засоби ; 

проксемічні характеристики. 

9. Структурні компоненти (сторони) ділового спілкування 

10. Комунікативні бар’єри 

11. Умови ефективності комунікацій 

12. Комунікація як функція управління організацією  

13. Репутація установи як елемент комунікативного менеджменту.  

14. Процес формування і розвитку корпоративного іміджу. 

15. Брендинг у системі організаційних комунікацій. 

16. Репутаційні ризики фінансової установи та фактори їх виникнення. 

17. Необхідність забезпечення інформаційної безпеки у фінансових установах. 

18. Заходи забезпечення репутаційної безпеки фінансової установи. 

19. Поняття та принципи комунікаційної політики.  

20. Методи розвитку комунікаційних систем організації. 

21. Технологія планування, організації та проведення комунікаційної політики організації. 

22. Процес розробки політики маркетингової комунікації.  

23. Інституційні основи комунікаційної політики. 

24. Взаємодія з групами цільової громадськості у фінансовій сфері. 

25. Характеристика інструментів комунікаційної політики. 

26. Особливості зовнішніх комунікаційних систем. 

27. Специфіка формування внутрішніх комунікаційних систем. 

28. Поняття та принципи антикризових комунікацій у фінансових установах. 

29. Антикризові комунікації фінансових установ із цільовими аудиторіями. 

30. Інтернет-інструменти в комунікаційній політиці фінансових установ. 

31. Сайт установи як ефективний канал комунікацій. 

32. Управління взаємовідносинами зі споживачами фінансових послуг у мережі Інтернет. 

33. Маркетинг в соцільних мережах  

34. Лінгвокультурологічні аспекти міжкультурної комунікації. 

35. Типи сприйняття міжкультурних відмінностей. 

36. Сутність документообігу. Графік документообігу. 

37. Порядок поводження з документами. 

38. Реєстрація документів. 

39. Виконання документів. 

40. Вигоди від впровадження електронного документообігу 

41. Реквізити електронних документів 

42. Етапи впровадження електронного документообігу 
 

 

11. Рекомендована література 

Основна: 

1. Денисюк, С. Г. Комунікологія : навчальний посібник / С. Г. Денисюк. – Вінниця : ВНТУ, 

2017. – 102 с. 

2. Етика ділових відносин : навчальний посібник / [Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. 

Б. та ін. ] – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 309 с. 

3. Молоткіна В.К. Організація сучасної ділової комунікації: Навчально-методичний посібник. – 
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Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2018. – 267 с. 

4. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 “журналістика та 

інформація” / В.В. Різун.— К.: Видавничий центр “Просвіта”, 2008.— 260 с 

5. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч.посіб. / О.В. Ященкова.- К. : ВЦ 

«Академія», 2010. – 312с. 

Допоміжна: 

1. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 288 с. 

2. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця:Навч. посібник. – 

2-ге вид. доп. і розш. - Івано-Франківськ: Місто - НВ, 2008. – 344 с. 

3. Кулинич М. Б. Електронний документообіг в обліку і оподаткуванні : методичні 

вказівки до практичних занять. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі 

Українки», 2022. 47 с. 

 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Бібліотека Верховної Ради України. - http://lib.rada.gov.ua 

2. Державна науково-технічна бібліотека України. - http://gntb.gov.ua 

3. Державний комітет статистики України. - http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Законодавчі і нормативні акти України - http://www.uazakon.com 

 

http://lib.rada.gov.ua/
http://gntb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.uazakon.com/
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