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1.Мета і завдання виконання практичних занять 

 

Метою вивчення дисципліни «Ділові комунікації» є ознайомлення 

із закономірностями розвитку системи ділового спілкування у 

середовищі торговельних підприємств, документно-інформаційних 

комунікацій як засобу акумуляції і розповсюдження знання. 

Дисципліна передбачає засвоєння студентами базових засад теорії і 

практики документно-інформаційних комунікацій; розкриття 

комплексу понять та категорій комунікаційних процесів; надання 

студентам  теоретичних уявлень про види, форми та методи  ділових 

комунікацій; розкриття специфіки комунікацій у торговельній 

діяльності; ознайомлення зі світовими тенденціями розвитку 

документно-інформаційних комунікацій; засвоєння знань щодо 

пошуку підходів в організації нових соціальних комунікацій.  

 За результатом вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

види ділових комунікацій та її вплив на розвиток документознавства і 

формування документної бази; вибір та обґрунтування стратегії 

документно-комунікаційної діяльності; побудови інформаційно-

аналітичної служби організації; перспективні тенденції розвитку 

документно-інформаційних служб за умов інформатизації суспільства. 

Студент повинен вміти: виконувати основні види комунікаційної 

діяльності; ефективно використовувати основні канали документно-

інформаційних комунікацій; організовувати  комунікаційні процеси на 

підприємстві; використовувати інформаційні технології для 

активізації комунікаційних процесів. 

 

2. Тематика практичних занять 

 

Змістовий модуль 1.  

Ділові комунікації: сутність, зміст, складові, моделі, типологія, 

еволюція 

 

Тема 1. КОМУНІКАЦІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

Мета практичного заняття: ознайомити студентів із основними 

поняттями комунікацій, їх видами, призначенням та способами 

використання. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 

Питання для обговорення: 

1. Що таке комунікація? 
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2. У чому полягає комунікація? 

3. Наведіть основні підходи до розуміння комунікації. 

4. Назвіть відмінні ознаки у розвитку комунікацій. 

5. Що таке формула і стандартна модель комунікації? 

6. Назвіть основні одиниці аналізу комунікації. 

7. Що таке процес комунікації? 

8. Як ви розумієте поняття комунікатори, контакт? 

9. Що таке кодування і декодування інформації? 

10. Дайте визначення поняття “документ” в теорії комунікації. 

11. Які ви знаєте етапи комунікації? 

12. Поясніть, як ви розумієте поняття семантичність і семіотичність 

документної інформації. 

 

Тема 2. МОДЕЛІ КОМУНІКАЦІЇ. ТИПОЛОГІЯ 

КОМУНІКАЦІЇ 
Мета практичного заняття: ознайомити студентів із основними 

моделями комунікації та їх типологією. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 

Питання для обговорення: 

1. Що таке моделі комунікації? 

2. У чому полягає модель Гарольда Лассвелла? 

3.Дайте характеристику лінійної моделі К.Шеннона і У.Уівера.  

4. Що є функціональна (семіотична) модель Р.О.Якобсона? 

5. Поясніть у чому зміст нелінійних моделей комунікації.  

6. Що таке типологія комунікації? 

7. Назвіть види комунікації за складом комунікантів. 

8. Як ви розумієте типологію комунікації за А. Соколовим, В. 

Бебиком, О. Коршуновим? 

9. Що таке функції комунікації? 

10. Функції комунікації за моделлю Р. Якобсона: емотивна, 

конативна, референтивна, поетична, фатична, метамовна. 

 

Тема 3. КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СПІЛКУВАННЯ 

Мета практичного заняття: ознайомити студентів із 

комунікаційною діяльністю, її видами, змістом, структурою та 

основними елементами спілкування. 

Норма часу (за робочою програмою) – 2 год. 

Питання для обговорення: 

1. Що таке комунікаційні дії як елементарні частини комуніка-
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ційної діяльності? 

2. Назвіть основні форми комунікаційної дії.  

3. Які ви знаєте види комунікаційної діяльності?  

4. Назвіть рівні комунікації? 

5. Що таке міжособистісна, групова, масова комунікації? 

6. Що є матриця форм комунікації? 

7. Наведіть форми комунікаційної діяльності. 

8. У чому полягає специфіка масової комунікації? 

9. Назвіть функції масової комунікації. 

 

Тема 4. КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ 

Мета практичного заняття: ознайомити студентів із основними 

каналами для здійснення комунікації. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 

Питання для обговорення: 

1. Що є комунікаційний канал? 

2. Як ви розумієте пропускну спроможність комунікаційного кана-

лу? 

3. Що таке фізична присутність; інтерактивні канали; особисті 

статистичні канали; знеособлені канали? 

4. У чому полягає відмінність між природними і штучними 

комунікаційними каналами? 

5. Як здійснюють формування усної і документної комунікації? 

6. Що таке художні комунікаційні канали? 

7. Поясніть, що таке писемніст, як результат еволюції іконічного 

каналу.  

8. Дайте характеристику еволюції комунікаційних каналів? 

9. Що таке рід соціальної комунікації відповідно до застосовуваних 

каналів? 

10. Поясніть різницю між усною, документною, електронною 

комунікацією? 

11. Чим зумовлена поява гібридних комунікаційних каналів? 

12. Поясніть поняття про біфуркацію комунікаційного каналу. 

13. Що є дерево комунікаційних каналів? 

14. Наведіть основні закони еволюції комунікаційних каналів: 

кумуляції КК, симетрії КК, прискорення біфуркацій. 

 

Тема 5. УСНА І ПИСЬМОВА КОМУНІКАЦІЯ 

Мета практичного заняття: ознайомити студентів із основними 
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видами, відмінностями усних і письмових комунікацій, призначенням 

та способами використання. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 

Питання для обговорення: 

1. Дайте загальне визначення усної і письмової комунікації? 

2. У чому полягає загальна характеристика, переваги і недоліки 

усної та письмової комунікації.  

3. Наведіть і поясніть схему усної комунікації.  

4. Назвіть основні функції природної мови і мовлення.  

5. Що таке комунікативні бар‘єри? 

6. Назвіть способи подолання комунікативних  бар‘єрів? 

 
Змістовий модуль 2. 

Реалізація ділових комунікацій у торговельній діяльності 

 

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Мета практичного заняття: ознайомити студентів із основними 

етапами еволюції соціальних комунікацій та способами використання. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 

Питання для обговорення: 

1. Назвіть комунікаційні аспекти еволюції культури. 

2. Що таке пракультура, археокультура, палеокультура, неоку-

льтура, постнеокультура? 

3. Яка хронологія суспільних комунікаційних систем? 

4. Що є такеа археокультурна словесність? 

5. У чому полягає палеокультурна книжність? 

6. Що таке мануфактурна неокультурна книжність? 

7. Як ви розумієте поняття індустріальна неокультурна книжність? 

8. Що таке мультимедійна комунікаційна культура?  

9. Що таке електронна комунікація?  

10. У чому полягають вчення Маршалла Маклюена стосовно елект-

ронної комунікації? 

11. Яка роль глобальної комунікаційної системи Інтернет? 

 

Тема 7. ДОКУМЕНТНА КОМУНІКАЦІЯ 

Мета практичного заняття: ознайомити студентів із основними 

поняттями документних комунікацій, їх видами, призначенням та 

способами використання. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 
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Питання для обговорення: 

1. У чому полягає документна комунікація? 

2. Який зміст закону документаційного супроводу соціальних ко-

мунікацій за Ю. Столяровим? 

3. Що є система документної комунікації у ХХ ст.? 

4. Що таке документно-комунікаційна система?  

5. Що є контур усуспільнення і контур обробки у складі доку-

ментно-комунікаційної системи? 

6. Що таке книга, як один із елементів документної комунікації? 

7. Яке місце книги в соціально-комунікаційному процесі?  

 

Тема 8. ВИДИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ 

МІЦЕ У ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

Мета практичного заняття: ознайомити студентів із видами 

торговельних підприємств, видами комунікацій у них, способами 

ефективної реалізації ділових комунікацій. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 

Питання для обговорення: 

1. Назвіть види торговельних підприємств.  

2. Що є соціально-комунікаційні інститути? 

3. У чому сутність, поняття та функції ділових комунікацій на 

торговельних підприємствах? 

4. Яке походження та види соціально-комунікаційних служб, 

систем, інститутів.  

5. Що таке кумулятивні та некумулятивні інститути? 

6. Що є моделі ДОКС? 

7. Яка роль бібліотек, архівів, книжкової справи у ділових 

комунікаціях? 

8. Яке місце торговельних підприємств у комунікаційних 

процесах? 

 

Тема 9. ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ТОВАРОЗНАВСТВІ 
ТА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 
Мета практичного заняття: ознайомити студентів із поняттям 

торговельної діяльності, видами комунікацій у ній. 

Норма часу (за робочою програмою) – 1 год. 

Питання для обговорення: 

1.У чому полягає сутність комунікацій у системі управління 

торговельним підприємством? 
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2.Назвіть рівні комунікацій в торговельній організації.  

3.Що є міжособистісні комунікації? 

4.Назвіть види організаційних комунікацій?  

5.Що є зовнішні і внутрішні комунікації в організації?  

6.Як ви розумієте формальні комунікації?  

7.Що таке неформальні комунікації?  

8. Як застосовують комунікаційні мережі в системі управління? 

9.У чому полягає застосування технічних засобів у комунікаціях? 

10. Які ви знаєте підходи до розроблення систем інформаційного 

забезпечення управління?  

11. Що таке організаційно-функціональна система інформаційного 

забезпечення, інтегрована система інформаційного забезпечення, їх 

особливості? 

12.Які типи інформаційних систем в комунікаціях ви знаєте?  

13. Що таке інтернет-мережі та яке їх застосування? 

 
3. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Основними методами навчання є: лекції, тренінги, ситуаційні 

завдання, ділові ігри, практичні завдання, наукова робота, 

провокаційні запитання. 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 

роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 

кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 Підсумкові оцінки з навчальної дисципліни «Ділові комунікації» 

виставляються студентам за сумарною кількістю набраних балів, 

отриманих в результаті поточного контролю.   

 Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які 

виконали всі види навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного контролю не менше 60 балів. 

 

5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ФОРМАМИ КОНТРОЛЮ 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам для заліку 

представлено відповідно в табл. 1. Шкала оцінювання за ЕСТS 

представлена в табл. 2. 

Таблиця 1 

Розподіл балів за формами контролю 

Поточне тестування та самостійна робота Су- 

ма Змістовий модуль 1 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 

100 

10 10 10 10 10 

Змістовий модуль 2 

Т 6 Т 7 Т 8 Т9 

10 10 15 15 

Т – тема лекційного заняття. 
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Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання за ЕСТS  

Кількість набраних балів 

студентом 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 балів зараховано 

82-89 балів 
зараховано 

74-81 балів 

64-73 балів 
зараховано 

60-63 балів 

35-59 балів незараховано 

0-34 балів незараховано 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Методичне забезпечення 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ділові 

комунікації» для студентів галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво» напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і 

торговельне підприємництво» денної форми навчання / А.Ю.Якимчук. 

– Рівне : НУВГП, 2015. – 12 с. 
 

Базова 

1. Осовська Г.В. Комунікації у менеджменті / Г.В. Осовська. – К. :  

Кондор, 2008. – 218 с. 

2.  Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у 

глобальному суспільстві : навч. посіб. / В.М. Бебик [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://books.br.com.ua/themes/185/221.  

3.  Володина Л.В. Деловое общение и основы теории 

коммуникации : учеб.пособ. // Л.В. Володина, О.К. Карпухина / Санкт-

Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dvo.sut.ru/ 

libr/sotciolo/volod/index.htm. 

4.  Документ в системе социальных коммуникаций: Сборник 

материалов III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Томск: Томский государственный 

университет, 2008. – 448 с.; http://www.if.tsu.ru/chair5/works/ 

Conference_2007.pdf. 

5.  Документ как социокультурный феномен: Сборник материалов 
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IV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / Под общ. ред. Н.С. Ларькова. – Томск : 

Томский государственный университет, 2010. – 624 с.; 

http://www.if.tsu.ru/chair5/works/ Conference_2009.pdf. 

6.  Документно-інформаційні ресурси: Методичні матеріали до 

семінар. занять для студ. спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.» / 

Уклад.: В.А. Мільман, А.А. Соляник. –  Х. : ХДАК, 1998. – 28 с. 
 

Допоміжна 

7. Про інформацію: закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657 – 

ХІІ (із змінами) / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради 

України. – 1992. – № 48. – Ст. 650. 

8.  Про електронні документи та електронний документообіг: 

закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV // Урядовий кур'єр. – 

2003. – 2 липня. – № 119. – С.1-6. 

9.  Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 

лютого 1998 р. № 74/98-ВР (Із змінами і доповненнями, внесеними 

Законом України від 13 вересня 2001 року № 2684-III) / Верховна Рада 

України // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 27-28. – Ст. 182. 

10. Про затвердження Концепції формування системи національних 

електронних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] : 

розпорядження від 5 травня 2003 р. № 259-р / Кабінет Міністрів 

України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 

cgi?nreg=259-2003-%F0. 

11. Документно-інформаційні ресурси: Прогр. курсу зі спец. 

«Бібліотекознавство і бібліогр.» / Уклад.: В.А. Мільман, А.А. 

Соляник. – Х.: ХДАК, 1998. – 27 с. 

12. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации : учеб. Пособие 

/ В.Б. Кашкин. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2003. – 175 с.  

13. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации: краткий курс / В.Б. 

Кашкин. – М. : АСТ; Восток-Запад; Минск: Харвест, 2007. 

14. Комунікації у менеджменті [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.slv.com.ua/book/36/2433.html. 

15.  Конецкая В. П. Социология коммуникации: Учебник. – М. : 

Междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. –304с. 

16. Маркина А. В. Моделирование фонда как способ управления 

комплектованием / А. В. Маркина // Библиотека. – 1997. – № 1. – С. 

20-21.  

17. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації” / за 

заг. ред. канд. філос. наук, доц. Л.В. Квасюк. – Острог: Видавництво 
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Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 1. – 

340 c.; Електронний ресурс, режим доступу: http://www.oa.edu.ua/ 

download/PIM_Vyp_1.pdf. 

18. Нестеров А.В. Философия информационных услуг / А.В. 

Нестеров // Научно-техническая информация. Сер.1. Организация и 

методика информационной работы. – 2005. – № 12. – С. 1-7. 

19. Петров Л. В. Массовая коммуникация и культура. Введение в 

теорию и историю. – СПб., 1999. – С. 15-34. 

20. Петрова Т. А. Библиотечный фонд : учебно-методическое 

пособие / Т. А. Петрова – М.: Либерея-Бифинформ, 2007. – С. 25-29.  

21. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.:Рефл-бук; К.: 

Ваклер, 2001. – 656 с. 

22. Самохіна Н.Ф. Організація інформаційних ресурсів для 

оптимізації їх використання // Бібл. вісн. – 2004. – N 5. – С. 17-20. 

23. Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації  : підруч. / 

О.О. Селіванова. Рекомендовано МОНМС України. – Черкаси : 

Чабаненко Ю.А., 2011. – 350 с. 

24. Семенюк О. А. , Паращук В. Ю. Основи теорії мовної 

комунікації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. – К. : Ін Юре, 2009. 

– 276 с. 

25. Сергеева Ю.С. Библиотечные фонды. Источники 

документоснабжения библиотек. Учет, обработка и размещение 

библиотечного фонда. // Библиотечное дело и библиотековедение : 

конспект лекций / Ю. С. Сергеева – М.: Приар-издат, 2006. – С. 32-47.  

26. Соколов А. В. Эволюция социальных коммуникаций : учеб. 

пособие. – СПб. : ЛОПИ. 1995. – 163 с. 

27. Соколов А.В. Информационный подход к документальной 

коммуникации: Учеб. пособие. – Л., 1988. 

28. Соляник А.А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. / А.А. 

Соляник; Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2000. – 111 с. 

29. Справочник библиотекаря / науч. ред. : А. Н. Ванеев, В. А. 

Минкина – 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 2001.  

30. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : учеб. пособие для вузов / 

Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея-Бибинформ, 2009. – 222 с. 

31. Столяров Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Столяров 

– М., 1991.  

32. Терешин В. И. Библиотечный фонд : учебное пособие / В. И. 

Терешин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2003.  

33. Федотова М.Г. Коммуникационный менеджмент : учеб. пособие 
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- Омск: Изд-во ОмГТУ, 2006. – 76 с. 

34. Сборник научных трудов "Теория коммуникации & прикладная 

коммуникация". Вестник Российской коммуникативной ассоциации, 

выпуск 1 / Под общей редакцией И.Н. Розиной. – Ростов н/Д : ИУБиП, 

2002. – 200 с.  

35. Электронные документы: создание и использование в 

публичных библиотеках: справочник / Науч. ред. проф. Р. С. 

Гиляревский, проф. Г. Ф. Гордукалова. - СПб. : Профессия, 2007. – 

664 с 

36. Михайловский В.С. Товарознавство продовольчих товарів : 

Опорний конспект лекцій. – К. : КНТЕУ, 2003. – 268с. 

37. Сирохман І. В., Лебединецъ В. Т., Гирка О. І. Індивідуальні 

навчально-дослідні завдання з товарознавства кондитерських виробів 

для самостійної роботи студентів ТКФ. – Львів : Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2007. – 56 с. 

38. Сирохман І. В, Лозова Т. М., Давидович О. Я. Товарознавство 

кондитерських виробів. Індивідуальні завдання для самостійної 

роботи студентів ТКФ з курсу. – Львів : Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2006. – 74 с. 

39. Сирохман І. В., Задорожний І. М., Пономаръов П. X. 

Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. – К. : Лібра, 2007. – 

650 с. 

40. Якимчук А.Ю. Планування діяльності у сфері товарів та послуг 

: навч. посіб. / А. Ю. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2008. – 165 с. 

 
Ресурси 

 

Періодичні видання 

1. Электронная коммуникация 
2. Секретарь-референт. 
3. Референт. 
4. Вісник Національної Академії Державного управління при Президентові 

України. 

5. Економіка та держава. 
6. Регіональна економіка. 
7. Фінанси України. 

 

Інтернет-ресурси 

1. http: // www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

2. http: // www.rada.kiev.ua – Законодавство України. 

3. http: // www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


