
Тема 3. Засоби та техніка ділового спілкування. 

Практичне заняття №4 

Тема: Ділове листування та спілкування по телефону. 

Мета: навчитись застосовувати правила мовленнєвого спілкування та 

ефективного слухання при діловому спілкуванні телефоном; сформувати навички 

складання ділових листів; сформувати вміння вести ділове листування та телефонні 

розмови з дотримання вимог ділової етики.  

Документальне, наочне та технічне забезпечення заняття: 

1. Конспект. 

2. Бланки тестів, опитувальних листів. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

студентів: 

1. До яких засобів спілкування відносять ділове листування? 

2. Яку роль відіграє ділове листування в організації діяльності підприємства? 

3. Які види ділових листів вам відомі? 

4. Які існують вимоги до складання ділових листів? 

5. Охарактеризувати обов`язкові реквізити, які повинен містити діловий лист. 

6. Чи обов`язково завіряти ділові листи печаткою організації? 

7. Охарактеризувати особливості написання ділових листів, призначених для закордонних 

адресатів. 

8. У чому полягають переваги і недоліки телефонної розмови порівняно з безпосереднім 

спілкування? 

9. Які правила спілкування по телефону Вам відомі? 

10. Яка середня тривалість телефонної розмови? 

11. Визначити основні етапи підготовки до проведення телефонної розмови за ініціативою 

того, хто телефонує. 

12. З чого потрібно розпочати телефонну розмову? 

13. Як правильно відповісти особі, яка телефонує, що абонент відсутній? 

 

Завдання 1. Складання  ділових  листів. 

Складіть такі ділові листи за зразком: запрошення, подяка за запрошення, відмова 

від запрошення, вітання, співчуття. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Потрібно скласти листи, використовуючи наведені зразки. Для виконання завдання 

потрібно ознайомитися із вимогами етики до складання ділових листів, наведених у 

додатку 1, та обрати потрібні форми звертання, прощання, стандартні фрази тощо. 

Лист – запрошення: 

(Ім’я), директор (назва фірми) має честь запросити Вас на (обід, прийом тощо), 

який відбудеться в (місце, дата) о ...год. Форма одягу … . Прохання відповісти. (без 

підпису.) 

Лист - відповідь з прийманням запрошення: 

(Ім’я) з вдячністю приймає Ваше запрошення взяти участь в (обіді, прийом, 

фуршеті та ін.), який відбудеться в (місце) (дата). (без підпису.) 

Лист - відповідь з відмовою від запрошення: 



(Ім’я) вельми вдячний Вам за запрошення взяти участь в (обіді…), який 

відбудеться в (місце) (дата), але, на жаль, ми не можемо його прийняти у зв’язку 

(причина, наприклад, із запланованою на цей день зустріччю), (без підпису.) 

Лист – вдячність за надану гостинність: 

Тепер, коли мій колега, пан (ім’я) і я повернулися у Вінницю, ми ще раз хочемо 

подякувати Вам за ті (заходи, умови, кроки, увагу…), які Ви (люб’язно…) (надали, 

запропонували, організували, створили…) з ( організації ділової зустрічі, обіду, екскурсії, 

…) для нас. Сподіваємося, що під час Вашого наступного візиту до Львова ми з Вами 

зустрінемося знову. 

(З повагою) (ім’я). 

Лист – вітання: 

(Панове), нам стало відомо із засобів масової інформації, що Ви (отримали 

нагороду), (посіли перше місце в рейтингу…) (відкрили нове відділення, філіал, заклад в 

….) . Бажаємо Вам (успіху і удачі). Ми також сподіваємося, що наші ділові відносини 

будуть і надалі (розвиватися в такій же приємній атмосфері взаємної довіри ( 

професіоналізму, …)), (залишатися ….). 

(З повагою ) 

Лист – співчуття: 

Виражаємо Вам наші глибокі почуття з приводу смерті пані (ім’я). Її відданість 

своїй роботі викликала повагу і любов всіх, хто знав її. Прийміть, будь ласка, наші щирі 

співчуття. 

 

Завдання 2. Визначення  вміння проводити ділову розмову по телефону. 

Методичні рекомендації. 

Для вирішення завдання студентам слід дати відповіді на запитання тесту 

(додаток 2). В тесті наводяться формулювання найбільш розповсюджених правил 

телефонного спілкування. 

Якщо Ви завжди дотримуєтесь даного правила, то запишіть собі 2 бали, іноді – 1 

бал, ніколи – 0. 

Якщо Ви набрали 25 балів и більше, то ви в достатній мірі володієте культурою 

телефонної розмови; 

20-24 бали – в цілому, ви володієте мистецтвом телефонної розмови, але є ще 

резерви для вдосконалення; 

Менше 20 балів – доцільно ще раз вивчити правила. 

 

Завдання 3. Вирішення ситуацій. 

Методичні рекомендації. 

Для виконання завдання студентам слід ознайомитися з правилами листування та 

ділового спілкування по телефону та розв`язати ситуації: 

Ситуація 1. Адміністрація вашого  ресторану прийняла рішення опанувати новий 

спосіб обслуговування клієнтів та запропонувати їм доставку вишуканих страв за 

конкретною адресою. Вам, як менеджеру з персоналу доручили підготувати спеціалістів, 

що будуть приймати замовлення як за допомогою Інтернет, так і телефоном. Розробіть 

детальну інструкцію консультантам, що будуть приймати замовлення. На що перш за все 

необхідно звернути увагу? За якими критеріями ви будете обирати консультантів, 

розуміючи, що від них залежить репутація ресторану? 



Ситуація 2. Увесь день ви безуспішно намагалися зв`язатися по телефону з 

розташованою в іншій області філією підприємства, яке очолюєте. Якщо розмова з 

керівництвом філії не відбудеться, для вашого підприємства неминучі значні збитки. 

Прийшовши наступного дня на роботу, ви доручили секретарю спробувати налагодити 

телефонний контакт з філією. 

Якщо секретар зможе додзвонитись, ви: 

А. Не відрекомендувавшись, негайно розпочнете розмову з людиною, яка підніме 

слухавку. 

Б. Попередите секретаря, щоб він розшукав по телефону потрібного вам 

працівника, сказав йому, хто з ним хоче розмовляти і ознайомив із суттю справи, щодо 

якої відбудеться розмова. 

В. Відрекомендуєтеся самі й запитаєте, з ким розмовляєте. Якщо це буде 

потрібна вам людина, з`ясуєте з нею необхідні питання, якщо ні – попросите до телефону 

необхідного вам працівника. 

Г. Докорятимете співрозмовнику за вчорашню відсутність телефонного зв`язку, 

що може стати причиною збитків для вашого підприємства. Потім ознайомите з суттю 

справи й сформулюєте необхідні завдання. Від знервованості забудете попрощатися. 

Обґрунтуйте свій вибір того чи іншого варіанту вирішення ситуації.  

Ситуація 3. Директор виробничого підприємства, що входить до складу ВАТ 

«Іскра», втратив самовладання і знервовано кинув: «Досить! Буду ставити питання про 

звільнення Вас із роботи!» 

Головний бухгалтер, не говорячи ні слова, вийшов з кабінету розгніваного 

керівника. Така поведінка ще більше розлютила його. Він звернувся до генерального 

директора ВАТ: 

- Подумати тільки, головний бухгалтер перейшов усі межі: кожного дня 

примушує мене на двох-трьох листках писати по дві резолюції. Розсудіть, хто на 

підприємстві господар: я чи головний бухгалтер? 

Поясніть, чому в деяких випадках необхідно на одному і тому самому документі 

мати дві резолюції керівника? 

                                                                                                                   Додаток 1 

Етикет використання мовних формул. 

Ділове листування передбачає дотримання певних правил: 

1. Починати листа необхідно із звертання, яке є загальноприйнятою формою 

ввічливості. 

Найпоширенішими є такі звертання: 

Шановний (ім'я та по батькові)! 

Вельмишановний (ім'я та по батькові)! 

Глибокошановний (ім'я та по батькові)! 

Високошановний (ім'я та по батькові)! 

Високоповажний (ім'я та по батькові)! 

Шановний пане ...! (Шановна пані...! 

Шановні панове!) 

Шановні колеги! 

Шановний добродію! 

 

У листі прийнято зазначати звання адресата чи вказувати його професію: 



Високоповажний міністре! 

Вельмишановний професоре! 

Високоповажний пане прокуроре! 

В українській мові звертання ставляться у формі кличного відмінка. 

Вживання у звертанні іменників у називному відмінку є ненормативним. 

  

2. Першою частиною будь-якого листа є мотивація, що пояснює спонукальні 

мотиви, причини складання листа. 

Стандартні вирази, що вказують на причину: 

Зважаючи на затримку оплати... 

З огляду на неотримання рахунка-фактури... 

У зв'язку з невідповідністю Ваших дій раніше прийнятій домовленості... 

Внаслідок затримки отримання замовлення… 

Враховуючи зміни цін на енергоносії,... 

Стандартні фрази, якими підтверджується отримання листа (документів, 

повідомлення тощо): 

Ми отримали Ваш лист від________(дата)… 

Підтверджуємо отримання Вашої телеграми... 

Із вдячністю підтверджуємо отримання замовлення.. 

На підтвердження домовленості, досягнутої на попередній зустрічі, повідомляємо... 

Посилання (на попередній лист, зустріч, телефонну розмову тощо)… 

Посилаючись на Ваш лист від______, ...(дата)… 

Посилаючись на Ваш запит від______, ...(дата)… 

Посилаючись на рекламне оголошення в газеті,... 

Посилаючись па рішення VIII сесії Київради Х І кликання,... 

Відповідно до раніше досягнутої домовленості... 

Відповідно до контракту №______, підписаного між нашими фірмами... 

Відповідно до пункту____укладеної угоди... 

У відповідь на Ваш лист (запит) від______...(дата) 

Згідно з постановою уряду... 

Згідно з нашою домовленістю... 

Згідно з Вашим проханням... 

На підставі нашої телефонної розмови... 

Узявши до уваги Ваш запит від___, повідомляємо...(дата) 

Стандартні фрази, що вказують на мету: 

З метою якнайшвидшого вирішення питання... 

З метою виконання розпорядження... 

Для узгодження спірних питань... 

Для узгодження питань участі... 

Стандартні фрази, що вказують на очікування відповіді і бажаний термін її 

отримання: 

Просимо відповісти якомога швидше. 

Просимо дати відповідь у двотижневий термін. 

Будемо вдячні, якщо ви дасте відповідь протягом трьох днів від дня                                                                                                                                                                           

отримання цього листа. 

                                  



            3. Дуже важливим є вибір завершальних речень. Він залежить від змісту листа. 

Найчастіше у кінці листа повторюють подяку, вибачаються за турботи, висловлюють 

надію на подальшу співпрацю тощо. Запевнення адресата в тому, про що йшлося у тексті.  

Запевняємо Вас у нашій підтримці. 

Будемо раді співпрацювати з Вами. 

Будемо раді допомогти Вам. 

Висловлення сподівання… 

Сподіваємося, що наше подальше співробітництво буде таким само приємним і 

взаємовигідним. 

Щиро сподіваємося, що це не останній наш спільний проект. 

Маємо надію, що станемо Вам у пригоді. 

Гадаємо, що цей проект зацікавить Вас. 

Розраховуємо на такі ж цікаві пропозиції. 

Плекаємо надію на встановлення більш тісних контактів. 

Висловлюємо надію, що Ви зможете приєднатися до нашої програми. 

Вибачення за турботи 

Щиро просимо вибачення за затримку. 

Просимо вибачення за зайві клопоти. 

Ще раз просимо вибачення за неможливість вчасно виконати замовлення. 

Ще раз перепрошуємо за завдані незручності. 

Дозвольте ще раз попросити вибачення. 

Висловлення бажання співпрацювати у майбутньому. 

Із зацікавленням чекаємо від Вас нових пропозицій. 

Із задоволенням розглянемо інші Ваші проекти. 

У кінці листа можна подякувати за допомогу, підтримку тощо, а також повторити 

подяку, висловлену на початку: 

Ще раз дякуємо за Ваш благодійний внесок... 

Дозвольте ще раз подякувати Вам... 

Ще раз висловлюємо щиру вдячність... 

Хочемо ще раз висловити вдячність за сприяння у... 

 

4. Не слід забувати про завершальну фразу. Найчастіше ділові листи 

завершуються такими виразами: 

З повагою… 

З найкращими побажаннями… 

З вдячністю і повагою… 

З пошаною і сподіванням на зустріч… 

З вдячністю і найкращими побажаннями… 

З належною до Вас пошаною… 

З щирою повагою (пошаною)… 

З найщирішою до Вас повагою… 

З повагою і побажанням успіхів… 

З правдивою до Вас повагою… 

Залишаємось з повагою… 

Залишаємось з пошаною… 

Щиро Ваш… 



Бажаємо успіхів… 

 

5. Дієслова вживаються переважно у формі 1-ї особи однини і множини: 

Прошу Вас… 

Повідомляємо Вам… 

Бажаємо успіхів… 

Рідше використовуються дієслова у формі 3-ї особи однини: 

ПП "Черемшина " пропонує… 

ПрАТ "Візаві " звертається із проханням… 

 

Додаток 2 

Тест «Культура телефонного спілкування» 

1. Я набираю номер телефону тільки тоді, коли твердо впевнений, що він 

правильний. 

2. Я сумлінно готуюсь до ділової телефонної розмови, прагнучи максимально її 

скоротити. 

3. Перед особливо відповідальними телефонними переговорами виконую 

потрібні записи на листку паперу. 

4. Якщо передбачається довга розмова, запитую співрозмовника, чи має він у 

своєму розпорядженні достатньо часу і, якщо ні, то переношу розмову на інший, 

узгоджений, день і час. 

5. Коли відбувається з'єднання з потрібною установою, називаю себе і своє 

підприємство. 

6. Якщо я «не туди попав», прошу вибачення, а не кладу мовчки трубку.  

7. На помилковий дзвінок ввічливо відповідаю: «Ви помилились номером» и 

кладу трубку. 

8. Працюючи над важливим документом, відключаю  телефон. 

9. В ділових телефонних переговорах стримую себе, навіть якщо до цього був 

чимось роздратований. 

10. Відповідаючи на телефонний дзвінок, називаю своє прізвище або організацію.  

11. Під час тривалого монологу співрозмовника по телефону час від часу 

підтверджую свою увагу короткими репліками. 

12. Закінчуючи ділову розмову по телефону, дякую співрозмовнику і бажаю йому 

успіху. 

13. Якщо колега, якого запитують по телефону, відсутній,  запитую, що йому 

передати і залишаю записку на його столі. 

14. Якщо під час розмови з відвідувачем дзвонить телефон, я, як правило, прошу 

передзвонити пізніше. 

15. В присутності співробітників стараюсь говорити по телефону напівголосно. 

16. Якщо співрозмовника погано чутно, прошу говорити голосніше або 

передзвонити. 

 

 


