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Все середовище, у якому функціонує банк, пронизане складною системою комунікацій, які 

виконують життєзабезпечувальну роль. Банк постійно контактує зі своєю клієнтурою, фінансовими 
інститутами, центральним банком, різноманітними контактними аудиторіями. Для будь-якого банку 
необхідна чітка система взаємозв'язків, комунікацій, що покликана постійно удосконалюватися. 
Комунікація таким чином служить засобом включення банку у зовнішнє середовище, забезпечує їй 
необхідний рівень взаємодії з навколишнім простором, без спілкування з яким неможливо або взагалі 
безглуздо існування банку. 

Комунікація являє собою процес, за допомогою якого відбувається обмін сигналами між 
передавачем повідомлення і приймачем із застосуванням системи кодування-декодування, з метою 
зміни рівня знань, установок, поведінки цього одержувача. Отже, комунікація є процесом передачі 
інформації, і ця інформація може впливати різним чином, залежно від конкретних характеристик 
даного процесу. 

На сучасному етапі значення інформації та комунікації постійно зростає. Час, технічний прогрес, 
науково-технічні розробки, постійні зміни у політичній та економічний обстановці змушують 
керівників застосовувати все більш і більш нові та досконалі прийоми у своїй роботі, пов'язаній з 
інформацією і комунікаціями.  

Кожен день ми стикаємося з інформаційними потоками і комунікаційними процесами, а так як 
лише не багато роблять це узгоджено, актуальність вивчення даної проблеми зростає з кожним днем. 
Знання та вміння правильно використовувати всі прийоми здійснення комунікацій значною мірою 
допомагає керівнику наблизитися до вирішення основного завдання менеджменту – підвищення 
ефективності управління.  

Сучасний менеджмент неможливо уявити без засобів, що дозволяють оперативно опрацьовувати 
інформацію, необхідну для обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Висока складність та 
надзвичайна мінливість зовнішнього середовища банку потребують відповідної швидкості обробки 
інформаційних сигналів. Для цього застосовуються певні технічні засоби, які допомагають скоротити 
витрати часу на технічні операції обробки інформації і тим самим збільшити його ресурси на творчі 
процеси, зробити управлінську працю більш інтенсивною і результативною. 

Створення організаційної автоматизованої системи управління – це шлях до загального 
впровадження нової інформаційної технології. Однією з головних задач поряд з розробкою основ 
економіко-організаційного моделювання апарату управління є раціоналізація організаційних зв’язків 
і приведення структури апарату управління у відповідність з реальними виробничими умовами. 
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Основними причинами впровадження нових інформаційних технологій в процес обробки 
інформації є: різке ускладнення управлінської діяльності; постійне зростання обсягу інформації; 
принципово інша програмно-технічна і організаційно-технологічна база нових форм інформаційної 
діяльності. 

Відтак, використання нових інформаційних технологій забезпечує: 
- автоматизацію рутинних методів обробки інформації; 
- безпосередній доступ до всієї необхідної інформації; 
- організаційний діалог, численні переговори, з'ясування позицій і уточнення взаємних 

зобов'язань, досягнення консенсусу; 
- раціональну організацію контактів між учасниками управлінського процесу і підготовку 

інформації; 
- системи збереження й обробки інформації на базі ЕОМ, ПЕОМ, локальних мереж, копіювальних 

машини, засобів передачі даних (телеконференцій тощо), електронної пошти і інше устаткування; 
- створення автоматизованих робочих місць; 
- створення соціально-психологічної атмосфери колективної дії, безпосереднього контакту, 

відчуття реальної участі кожного в управлінському процесі; 
- можливість кожному члену колективу брати участь у будь-якій події, що відбувається в 

організації; 
- представлення в повному обсязі всієї діяльності кожної управлінської ланки, ефективну 

координацію діяльності менеджерів, реальну оцінку внеску кожного учасника інформаційно-
управлінського процесу в досягнення цілей організації. 

- можливість кожному учаснику управлінського процесу самому вибирати необхідну для 
обґрунтування свого рішення інформацію, самому обробляти цю інформацію, робити необхідні 
обчислення, моделювання ситуації і т.п., тобто творчо і незалежно вирішувати свої проблеми і 
готуватися до організаційного діалогу з колегами [1].  

В результаті впровадження нових інформаційних технологій скорочується час, необхідний для 
прийняття рішень, зменшується висхідна невизначеність управлінських завдань. Для ефективної 
організації інформаційної діяльності доцільно створювати спеціальні служби керування ресурсами 
для централізованого управління інформаційними ресурсами; підвищення якості і систематизації 
інформації; врахування ефекту від використання інформації в підрозділах; забезпечення 
інформаційних зв'язків з зовнішніми організаціями; стандартизації інформаційного забезпечення та 
документообігу; забезпечення підготовку і навчання працівників для роботи з новими 
інформаційними технологіями; впровадження нових технічних і програмних засобів нових 
інформаційних технологій.  

Нові інформаційні технології утворюється шляхом інтеграції в єдину інформаційну систему 
базових технічних засобів, які розділяють на:  

- засоби отримання, збору, введення інформації (датчики, термінали, читаючі автомати, мовне 
введення і т.д.);  

- засоби збереження інформації (машинна пам'ять, банки, бази даних);  
- засоби передачі інформації (засобу зв'язку);  
- засоби обробки, перетворення інформації (процесори, інтерфейси);  
- засоби представлення, використання, введення інформації (дисплеї, індикатори, графобудівники, 

принтери і т.п.).  
Комбінуючи ці засоби, будуються різні гнучкі модифікації (конфігурації) нових інформаційних 

технологій відповідно до потреб конкретного банку, що в кінцевому підсумку забезпечить 
підвищення ефективності його управління. 

Таким чином, в сучасних умовах виключно важливе значення має перебудова технічної і 
технологічної бази керування, що забезпечує процеси інформатизації. Основне завдання полягає в 
тому, щоб створити таку модель інформаційного забезпечення управлінської діяльності в банках, яка 
б, з одного боку, зменшила витрати часу менеджерів на здійснення рутинних операцій, а з іншого – 
відповідала вимогам економічної доцільності, тобто оптимізувала співвідношення «результати / 
витрати». 
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Маўленчыя паводзіны чалавека - складаная з'ява, яна звязана з асаблівасцямі яго выхавання, 
месцам нараджэння і навучання, з асяроддзем, у якой ён звыкла мае зносіны, з усімі ўласцівымі яму 
як асобе і як прадстаўніку сацыяльнай групы. 

Амаль усе цяжкасці, якія ўзнікаюць у грамадзян, спароджаныя менавіта няўменнем мець зносіны. 
Зносіны - гэта дзейнасць, якой трэба навучацца. Адносіны маюць ўласныя законы, якія трэба ведаць, 
а таксама правілы, якімі варта авалодаць, каб з меншымі намаганнямі дамагацца ў кантактах з 
людзьмі максімальнага эфекту. 

Маўленчую кампетэнтнасць разглядваем як сукупнасць ведаў, уменняў, навыкаў у вобласці 
арганізацыі ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва ў  дзелавой сферы; як сістэму ўнутраных асабістых 
рэсурсаў, неабходных для пабудовы эфектыўнага маўленчага міжасабовага ўзаемадзеяння. 

Маўленчая кампетэнтнасць азначае інфармаванасць спецыяліста аб мэтах, сутнасці, структуры, 
сродках, асаблівасцях зносін, валоданне тэхналогіяй гэтай дзейнасці, індывідуальна-псіхічныя якасці 
спецыяліста, якія забяспечваюць разуменне важнасці эфектыўных прафесійных зносін, імкненне да 
самаўдасканальвання моўнага боку прафесійнай дзейнасці, арыентацыю на асобу  чалавека, як на 
галоўную каштоўнасць, а также здольнасць да творчага рашэння моўных задач, якія ўзнікаюць  у 
працэсе зносін [3, с.25]. 

Спецыфіка навучання маўленчай кампетэнтнасці вызначаецца, па-першае, ярка выражанымі 
прафесійнымі інтарэсамі студэнтаў, скіраванымі на галіну негуманітарных дысцыплін, па-другое, 
асаблівасцямі мыслення (пераважае абстрактна-лагічнае), па-трэцяе, скарачэннем колькасці гадзін 
беларускай мовы ў ВНУ негуманітарнага профілю. Таму галоўная асаблівасць навучання 
заключаецца перш за ўсё ў развіцці і падтрымцы на высокім узроўні ўнутранай матывацыі вучэбнай 
дзейнасці студэнтаў. Таму на занятках інтэнсіўна выкарыстоўваюцца спецыяльныя тэксты з 
актуальнымі банкаўскімі катэгорыямі і паняццямі, што мае мэтанакіраванае вучэбна-метадычнае 
прызначэнне, дапамагае дасягнуць адназначнага разумення сучасных працэсаў у сацыяльна- 
эканамічнай галіне з пункту гледжання як эканамічных так і грамадскіх навук . 

Тэкст, у якім найбольш  поўна рэалізуюцца асноўныя функцыі мовы, выступае як адзінка 
навучання,  інфармацыі, і як моўная адзінка са складанай унутранай і знешняй арганізацыяй. 

Павышэнне эфектыўнасці развіцця звязнай мовы студэнтаў, здольных  рашаць маўленчыя задачы, 
якія ўзніклі перад ім, непасрэдна звязана з працай з  навуковым тэкстам. Тэкст заўсёды 
выкарыстоўваецца з мэтай развіцця звязнай мовы, таму ён павінен вызначацца стройнасцю 
кампазіцыі, лагічнай паслядоўнасцю зместу, бездакорнасцю мовы. Эфектыўнасць уздзеяння тэксту 
залежыць ад складанасці яго сруктуры, а таксама ад падбору і выкарыстання найбольш прыдатных 
метадаў працы з ім. Праца над тэкстам прадугледжвае разнастайныя формы: аналіз тэксту, 
канструяванне тэксту па ўзоры, стварэнне ўласных тэкстаў і г.д. Тэкст — гэта мэтанакіраванае 
выказванне, якое мае свайго адрасата, прадукт творчасці канкрэтнага чалавека ў адпаведнай сітуацыі. 
Праз тэкст чалавек праяўляе сябе як асобу. А паколькі звязны тэкст выконвае камунікацыйную 
функцыю, з’яўляецца сродкам абмену думкамі, то менавіта ён выступае ў якасці найвышэйшай 
адзінкі навучання. 

Спецыяльная лексіка, якая выкарыстоўваецца ў тэкстах, адыгрывае істотную ролю ва ўстанаўленні 
і службовым выкарыстанні двухмоўя ў сферы гаспадарчай дзейнасці, у замацаванні беларускай мовы 
ў якасці дзяржаўнай. Важным момантам у працы над тэкстам з’яўляюцца змястоўна-маўленчыя 
заданні да яго: рэпрадукцыйныя (накіраваны на частковае, выбарачнае ці поўнае ўзнаўленне тэксту ці 
асобных яго фактаў); аналітычныя (патрабуюць растлумачыць, абгрунтаваць, выявіць прычыны, 
мэты, умовы таго, пра што паведамляецца ў тэксце); ацэначныя (пабуджаюць выявіць свае адносіны 
да таго, пра што паведамляецца ў тэксце); творчыя (у адпаведнасці са сваімі выказваннямі адносна 
тэксту студэнт пашырае і дадумвае сітуацыі) [2, с.12]. 
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