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Лекція №3. 

Тема: Засоби та техніка ділового спілкування. 

 

1. Вербальне спілкування, його види та характеристика. 

2. Культура мови та мовлення. Культура слухання. 

3. Основні види ділового спілкування: виступ, бесіда, нарада, переговори. 

 

Література: 1) Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера. – К.: «Знання», 

2015, с.111 – 203; 2) Трухін І.О.  Соціальна психологія спілкування. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2015, с. 35 – 113. 

 

1. Вербальне спілкування, його види та характеристика. 

Мовлення взагалі є засобом, інструментом спілкування, але цей інструмент має 

настільки великий власний потенціал і відіграє настільки значну самостійну роль, що він 

може визначати і змінювати характер спілкування. 

Культуру мовленнєвого спілкування охоплює дві складові: культуру говоріння та 

культуру слухання. Про одну людину можна сказати, що вона говорить, як співає, про 

іншу – що вона вміє не тільки слухати, а й чути. 

Велике значення для ефекту переконуючого впливу мають характер ситуації й 

особистість відправника повідомлення. Якщо ставлення до відправника позитивне, то й 

ставлення до його висловлювання також буде позитивним. 

Мова і мовлення тісно пов`язані між собою. Немає мовлення без мови і немає мови 

без мовлення. Мова – це засіб чи знаряддя спілкування між людьми, а мовлення  - це 

вживання людиною мови для спілкування. Мовознавці вивчають мову як знакову 

систему, що використовується для спілкування, а психологи – мовні акти, пов`язані з 

поведінкою людей. 

«Мова є найкоштовнішим скарбом людей» (Гесіод). «Хто якою мовою думає, той до 

того народу належить», - писав В.Даль – син датчанина і німкені, який народився в 

Україні, а потім став великим російським вченим, творцем знаменитого тлумачного 

словника російської мови. 

На сьогодні існує близько шести тисяч мов. Тільки за останні 500 років у світі 

внаслідок війн, епідемій, геноциду й асиміляції зникло декілька тисяч мов. Проте є 

приклади того, що мови можуть відродитися, наприклад, іврит. Ця мова понад вді тисячі 

років вважалася мертвою, а нині нею говорять приблизно 5 млн. осіб. 

Види спілкування, які істотно відрізняються саме характером мовлення: 

1) повсякденне міжособистісне спілкування: 

- мало визначається соціальними ролями співрозмовників; 

- високоіндивідуалізоване і персоналізоване ставлення до 

співрозмовника (співрозмовник сприймається більше не як представник 

певної групи, а як особистість із її унікальними характеристиками); 

- спонтанність та невимушеність спілкування (допускаються 

втручання у спілкування, не слідкують за літературністю мови, допускаються 

сленгові і спрощені вирази, активно використовується міміка і пантоміміка); 

- ситуативність спілкування; 

- емоційність спілкування; 

- використання трьох стилів мовлення: побутово-діловий, 

привітно-жартівливий стиль, іронічно-критичний стиль; 

2) соціально-орієнтоване спілкування: 

- дотримання рольових стереотипів; 

- принцип кооперації; 

- передається тільки необхідна за змістом інформація; 

- обґрунтовані і правдиві висловлювання; 

- правила ділового етикету. 

Види комунікативного процесу: 
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          - вербальне спілкування – словесне спілкування, учасники якого 

обмінюються висловлюваннями щодо предмета спілкування; 

          - невербальне спілкування (кінетика, паралінгвістика, проксеміка, 

візуальний контакт) – обмін інформацією між людьми з допомогою немовних 

комунікативних елементів. 

    

                        Вербальне спілкування 

 

 

                         пряме                             непряме 

 здійснюється шляхом                відбувається за відсутності                

    безпосередньо усного                   безпосереднього контакту 

    контакту між учасниками          (інформація позбавлена емоційного              

    спілкування                                   забарвлення). 

 

 

     Форми прямого вербального спілкування: 

- індивідуальне монологічне (передача інформації без зворотного зв’язку); 

- індивідуальне діалогічне (передбачає зворотний зв'язок між відправником і 

отримувачем); 

- групове монологічне (сприймають інформацію троє та більше осіб); 

- групове діалогічне (колективне обговорення проблеми). 

 

Діалогічні засоби спілкування: 

Бесіда: предметна розмова з метою обміну думками, інформацією, почуттями, для 

успішності якої необхідно знати співрозмовника, обрати певну тактику, вміло підбирати 

запитання та відповіді. 

Обговорення: різновид бесіди, при якому розглядається наперед визначене ключове 

питання. 

Суперечка: застосовується при обговоренні неоднозначного питання,  головною 

метою якого є утвердження своєї думки, своєї точки  зору та вміння переконувати. 

Дискусія: на відміну від суперечки, дискусія не роз’єднує, не веде до  конфронтації, 

а об’єднує співрозмовників. Ознаками дискусії є обґрунтовані позиції, всебічне обговорення 

предмета розбіжностей. 

Дебати:   різновид обговорення суперечливих питань, положень,   призначений для 

обміну думками у публічній формі (засідання,          конференції). 

 

Форми непрямого вербального спілкування: 

- письмова – (інформація передається у формі документа, в якому наявні всі 

необхідні атрибути); 

- спілкування з використанням технічних засобів (телефону, електронної пошти, 

веб-камери). 

Таким чином, засобами мовлення людина ефективно вирішує різноманітні завдання 

або здійснює функції спілкування: інформує, налагоджує контакти, виражає почуття, 

впливає, спонукає, самостверджується тошо. 

 

2. Культура мови та мовлення. Культура слухання. 

Мова – це система засобів спілкування (звуки, слова, речення, закони  

побудови текстів), яка існує у свідомості її носіїв. 

У повному обсязі мова може бути тільки у певній спільноті людей, для  

якої вона є різною. 

Мовлення – це процес реалізації мови конкретними людьми у  

конкретних актах спілкування. 

Воно має індивідуальний характер і залежить від віку людини, її статі,  
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виховання, освіченості, становища в суспільстві, темпераменту, стану здоров’я  тощо. 

Якщо мова – це система (набір) засобів спілкування, то мовлення –  

вибір цих засобів у комунікативних актах, який залежить від компетенції, вихованості, 

обставин. 

Культура мовлення – це володіння учасниками спілкування нормами  

усного та писемного літературного мовлення, уміння використовувати засоби мови в різних 

умовах і сферах спілкування відповідно до мети і змісту комунікації.  

                      Культура мовленнєвого спілкування 

 

 

 

культура                                                             культура 

говоріння                                                            слухання 

 

Культура мовлення виявляється в умінні говорити і писати так, щоб  

одержувач інформації правильно її сприйняв і здійснив дії, яких очікує від нього автор 

висловлювання чи тексту. 

 Фактори, що впливають на культуру мовлення: 

- особистість людини, її думки, ідеї, почуття, стани свідомості; 

- сутність предмета спілкування та ситуація, в якій відбувається комунікативний 

акт; 

- освіченість та вихованість людини; 

- володіння мовленнєвим етикетом; 

- ставлення до одержувача інформації; 

- мислення: а) точність (відповідність значення слів змісту понять); б) логічність 

(зв'язок слів не повинен суперечити законам логіки). 

 

             Культура мовлення вимагає відмови від: 

- жаргону; 

- засилля іноземних слів там, де існують мовні аналоги; 

- елементів кримінальної лексики; 

- слів, зміст яких невідомий або не зовсім зрозумілий для відправника чи 

одержувача інформації; 

- неконкретних висловлювань; 

- нечіткого вимовлення слів; 

- образливого, зневажливого тону; 

- суржику; 

- ненормативної лексики. 

Про щоб не йшла мова, треба вміти говорити, зробити все належне,  

щоб інша сторона вас зрозуміла. 

      Для того, щоб повідомлення було сприйняте правильно,  

необхідно: 

1. Добре знати тематику зустрічі. 

2. Спланувати своє повідомлення. 

3. Не зневажати фактами. 

4. Намагатися привернути до себе увагу. 

5. Стежити за своєю мовою. 

6. Акцентувати важливі слова. 

7. Змінювати голос. 

8. Змінювати темп мови. 

9. Робити паузи до – і після важливих слів. 

 

Культура спілкування: 



 4 
 Слухання – не просто мовчання, це активна діяльність, їй передує бажання почути, 

інтерес до співрозмовника. 

 Невміння слухати нерідко є основною причиною неефективного спілкування, 

непорозумінь і конфліктів. 

 Кажуть, що природа дала людині два вуха й один язик, визначивши цим, що треба 

більше слухати, аніж говорити. 

 Слухати – це означає адекватно сприймати повідомлення, аналізувати стан 

співрозмовника та причини, чому він так каже. 

 Вміння вислухати співрозмовника має першорядне значення в спілкуванні. 

Спеціалісти підрахували: з часу, який ми використовуємо для контактів з оточуючими на 

роботі і вдома, ми 9% пишемо, 16%- читаємо, 30% - говоримо, 45% - слухаємо. 

 Правильно слухати, коли метою бесіди є обмін інформацією, означає точно 

сприймати мову співрозмовника, зрозуміти її зміст і запам’ятати. 

       Причини невміння слухати: 

- наша увага нестабільна, вона коливається; 

- власні думки при слуханні заважають; 

- емоційний стан відволікає увагу; 

- феномен «перцептивного перекручування» - люди здатні  

змінювати або не сприймати ту інформацію, яка видається їм небезпечною для 

власного комфортного існування. 

 

                                Види слухання 

1. Рефлексивне – передбачає регулярне використання зворотного  

зв’язку з тим, аби досягти більшої точності в розумінні співрозмовника (вживаються 

запитання –уточнення). 

2. Нерефлексивне – це уважне слухання без мовного втручання (часто  

Використовують, коли існують бар’єри у спілкуванні). 

Правила ефективного слухання: 

1. Відповідальність за розмову повинна бути взаємною, оскільки  

співрозмовники виступають в ролі слухача поперемінно. 

2. Покажіть співрозмовнику, що вам цікаво його слухати (увага  

проявляється перш за все у візуальному контакті). 

3. Повторіть основні думки, висловлені співрозмовниками для того,  

щоб показати, що ви його правильно зрозуміли. 

4. Намагайтесь слухати, а не шукати відповідь на питання та  

формулювати власні висловлювання. 

5. Спостерігайте за невербальними сигналами співрозмовника. 

З усіх людських якостей уміння слухати найважче. Л. Фейхтвангер  

запевняв: «Людині необхідно 2 роки щоб навчитись говорити і 60 років щоб навчитись 

слухати». 

Німецький соціолог Вальфіш-Рулен сформулював 26 аргументів  

мовчання: 

1. Якщо ваш співрозмовник роздратований, то промовчіть. 

2. Якщо ви самі роздратовані – промовчіть, щоб не сказати щось таке,  

про що потім жалкуватимете. 

3. Якщо ви довго говорили – помовчіть,  дайте сказати іншим. 

4. Коли ви плануєте обговорити особисті справи, а вас слухають  

сторонні особи – промовчіть. 

 

3. Основні види ділового спілкування: виступ, бесіда, нарада, переговори. 

До основних видів ділового спілкування відносяться: 

- публічний виступ; 

- ділова бесіда; 

- службова нарада; 
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- переговори. 

 

Публічний виступ – це спілкування однієї людини з групою з метою  

передавання інформації, знань, оцінок, вражень. 

 Кількість осіб у групі може бути різною: від кількох до великого натовпу. Але в усіх 

випадках людей об’єднує інтерес щодо того, для чого вони зібралися. 

          Форми публічного виступу: 

- лекція викладача для студентів або відомого науковця (спеціаліста) для заінтересованих 

людей; 

- мітинг чи збори, наприклад присвячені висуненню кандидатів у народні депутати. 

                                 Етапи проведення ділового виступу: 

1. Докомунікативний – добір та оцінювання матеріалу для виступу. 

2. Передкомунікативний – визначення стратегій і тактики виступу. 

3. Комунікативний – це творча робота промовця перед слухачами. 

4. Посткомунікативний – визначення результативності. 

 

Композиція усної промови: 

 І Вступ (звернення, назва виступу, актуальність теми). 

          ІІ Основна частина (виклад, опис, доказ, спростування). 

          ІІІ Завершення (висновки, звернення). 

 На першому етапі необхідно викликати інтерес заволодіти увагою;  на другому етапі 

– обґрунтувати свою точку зору, переконати аудиторію; на третьому етапі – узагальнити 

сказане, закріпити враження. 

            Комунікативні засоби, що допомагають під час виступу: 

- візуальне сприйняття (приваблива зовнішність, елегантні манери, відкритий погляд); 

- перші фрази (набір початкових фраз; в перших фразах повинна міститись цікава 

інформація); 

- паузи (полегшує дихання, можливість продумати наступну фразу, акцентує увагу 

слухачів); 

- художня виразність (вміння грамотно будувати речення); 

- ефект релаксації (мета: зняти емоційне напруження, класичний прийом – гумор). 

 Мовна культура привселюдного виступу – це комунікативна доцільність вибору 

такого мовного матеріалу, що забезпечує найкращий вплив на аудиторію. 

 Бесіда – це форма спілкування з метою обміну думками, інформацією, почуттями 

тощо. 

 Ділова бесіда -  це найпоширеніша форма спілкування. Дані психологічних 

досліджень свідчать, що успішне її проведення сприяє підвищенню продуктивності праці. 9 

із 10 опитаних менеджерів великих корпорацій США заявили,  що найскладнішим у своїй 

роботі вони вважають встановлення контакту з новою людиною, особливо першу зустріч з 

нею  

Види бесід: 

за змістом: 

- ритуальні бесіди,  під час яких люди спілкуються, дотримуючись певного мовленнєвого 

етикету. Характерні для обрядів, звичаїв будь-якої спільноти людей; 

- глибинно-особистісні бесіди характерні для спілкування між близькими людьми; 

- ділові бесіди передбачають спілкування між співрозмовниками, які мають необхідні 

повноваження від своїх організацій для вирішення ділових питань. 

 

залежно від кількості учасників: 

- індивідуальні (діалог двох співрозмовників); складові індивідуальної бесіди: початок 

передавання інформації, аргументування спростування доказів співрозмовника, прийняття 

рішення); 

- групові (це спілкування однієї людини з кількома співрозмовниками для обміну думками), 

Правила підготовки до бесіди: 
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- обрати найбільш вдалі моменти і місце для проведення бесіди і тільки після цього 

домовлятися про зустріч; 

- зібрати інформацію про співрозмовника; 

- чітко сформулювати основні питання, які потребують з’ясування; 

- визначити мету, стратегію та тактику проведення бесіди, скласти план розмови; 

- уявити собі позицію співрозмовника з цього питання та можливий перебіг бесіди.  

Прийоми‚ які допомагають встановити контакт із співрозмовником: 

- прийом «ім’я людини як найкраща мелодія для неї»; 

- прийом «дзеркало ставлення» - щирість‚ посмішка‚ виявлення поваги; 

- використання компліментів; 

- прийом «уважного і терплячого слухача»; 

- намагатись не брати до уваги «перше враження»; 

- уникати прямих запитань. 

         Тактовність полягає в тому‚ що не можна зачіпати інтимні сторони життя 

співробітника. Етично це тільки в тому випадку‚ коли він повідомляє про це сам. 

 Для того, щоб бесіда була ефективною, не можна:  

- перебивати співрозмовника; 

- підкреслювати відмінність між собою та співрозмовником; 

- зменшувати дистанцію між собою та співрозмовником. 

 

       Наприкінці бесіди доцільно висловити сподівання на подальше співробітництво‚ 

поводити себе так‚ аби залишити у співрозмовника добру згадку про себе‚ щоб виникло 

почуття «ми». 

       Службова нарада – найефективніша форма колективного обговорення питань і 

прийняття рішень. Вони дають змогу спільно аналізувати важливі питання й висловлювати 

свої думки та пропозиції, приймати оптимальні управлінські рішення. 

        У цьому виді спілкування поєднуються різні жанри (ораторський монолог, діалог, 

мозковий штурм,  дискусія). 

 Проведені опитування свідчать, що менеджери залежно від рівня управління 50% -  

70% свого робочого часу проводять на нарадах. 

                                           Види ділових нарад: 

1)інформаційна – мета: обмінятися інформацією, скоординувати дії; 

2)нарада – інструктаж – мета: інструктування-повідомлення про зміни  

в інструкціях; 

3)проблемна – нарада – мета: колективний пошук ідеї; 

4)нарада – конференція – мета: навчання підвищення кваліфікації. 

Оптимальна кількість учасників наради як однієї з колективних форм  

обговорення – 10-12 осіб. Якщо людей менше, а отже менше різних поглядів на проблему, то 

і користі від такої наради буде мало. Якщо кількість учасників перевищує 16-18, то як 

правило не всі можуть взяти участь в обговоренні. 

Нарада повинна бути заздалегідь підготовлена, проводить її як правило  

Керівник, тому її результати, передусім, будуть залежати від нього. 

Переговори – це обмін думками, який зазвичай відбувається з певною  

діловою метою. Вони проводяться на різних рівнях з різною кількістю учасників.  

Переговори можуть мати як неофіційний так і протокольний характер. 

 

Напрями підготовки до переговорів 

 

 

організаційна підготовка                           змістовна підготовка 

- порядок зустрічі;                                          - збір інформації про партнерів; 

- визначення складу                                       - аналіз проблеми і інтересів     

      учасників;                                                          сторін;  

- участь представників                                  - вироблення концепції     
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      преси;                                                                  переговорів; 

- розміщення в готелі;                                   - визначення можливих варіантів  

- зустрічі, бесіди, переговори;                                 рішень; 

- прийоми, сніданки, обіди;                            - підготовка пропозицій; 

- відвідування промислових                         - підготовка необхідних  

          об’єктів;                                                      документів і матеріалів.  

- культурні заходи; 

- визначення місця і часу проведення 

   переговорів. 

Основні прийоми підготовки до переговорів: 

- складання балансових аркушів; 

- наведення «мостів»; 

- мозковий штурм; 

- ділові ігри; 

- наради. 

 

                                   Стратегії ведення переговорів: 

«твердого пресингу» 

- жорстка – обидві сторони, зайнявши протилежні позиції, вперто відстоюють їх. Згода може 

бути не досягнута; 

«взаємних компромісів» 

- м’яка – кожна сторона вважає іншу дружньою. Стратегія полягає в тому щоб робити 

пропозиції і йти на поступки довіряти іншій стороні; 

- принципова – орієнтована на ефективне досягнення розумового результату. 

        В результаті переговорів стосунки між сторонами повинні покращитися чи, 

щонайменше, не зіпсуватися. 

- стратегія «нещасливої гри» - мета: переграти один одного за будь-яку ціну.  

                                         Тактики переговорів: 

- «ухилення від боротьби» - партнера просять відкласти розгляд питання, перенести його на 

інше засідання; прохання необхідно аргументувати; 

- «пакетування» - для обговорення пропонують не одне питання чи пропозицію‚ а декілька. 

В пакет об’єднують привабливі і мало прийнятні для партнера пропозиції. Передбачається‚ 

що зацікавлений в одній чи кількох пропозиціях партнер прийме й інші; 

- «завищення вимог» полягає в тому‚ щоб включити до обговорюваних проблем пункти‚ які 

потім безболісно зняти‚ зробивши вигляд‚ що це є поступка; 

- «висування вимог в останню хвилину» - наприкінці переговорів‚ коли тільки 

залишається підписати контракт‚ один з партнерів висуває нові вимоги. Якщо інша сторона 

дуже зацікавлена в контракті‚ вона прийме ці вимоги‚ хоча підписання контракту може і 

зірватися. 

 
 


