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Лекція №4. 

Тема: Професійна культура спілкування та етикет. 

1. Культура поведінки фахівця. Етичні кодекси. 

2. Етика спілкування «керівник-підлеглий», «підлеглий-керівник», «співробітник-

співробітник». 

3. Національні особливості спілкування. Етика поведінки фахівця під час 

спілкування з іноземцями. 

4. Імідж та його основні характеристики. Поняття про етикет та його види. 

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

2005, с.197 – 224, 324 - 347; 2) Трухін І.О.  Соціальна психологія спілкування. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2015, с. 35 – 113; 3) Зусін В.Я. Етика ділового спілкування. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2015, с. 138 – 161; 4) Афанасьєв І. Діловий етикет. – К.: 

«Альтерпрес», 2013, с. 185 - 218. 

1. Культура поведінки фахівця. Етичні кодекси. 

Найбільш яскраво людина виявляється в діяльності з іншими під час виконання 

професійних обов’язків. 

Від культури поведінки, говоріння, слухання та мови часто залежать результати 

професійної діяльності. Саме в цьому аспекті можна говорити про професійну культуру, 

тобто про відповідність поведінки, говоріння, слухання, мови у професійній діяльності 

загальноприйнятим нормам і принципам, насамперед моральним, а також вимогам, що 

ставляться саме до цієї професії. 

Людина, займаючись якимось видом діяльності, не тільки виявляє свої моральні 

якості, а й впливає через них на інших, йдучи до поставленої мети. 

Є цілий ряд професій, представникам яких треба не тільки знати, а й діяти 

відповідно до моральних принципів, бо об’єктом їхньої діяльності є людина. Можна назвати 

професії лікаря, вчителя, судді, священнослужителя. Ці професії виникли дуже давно, і з їх 

появою пов’язане поняття професійної моралі. І хоч деякі професії, скажімо, менеджера або 

маркетолога, з’явилися не так давно, проте успішність їх діяльності теж цілком залежить від 

дотримання ними моральних норм та принципів.  

Кожен з нас, маючи справу з будь-якою організацією, завжди спочатку бачить 

верхівку айсберга і з неї робить відповідні узагальнення. 

На поверхні лежать етикетні форми поведінки працівників, їхній зовнішній 

вигляд, традиції, звичаї, символіка. Вони є зовнішнім відбиттям культури організації, 

складовими, які формують її імідж та репутацію, її фірмовий стиль. 

Фірмовий стиль – це елемент духовної культури організації, певний зріз 

корпоративної культури, її зовнішній бік. 

Впродовж одного дня людина змінює багато ролей, але вихована людина у будь-

якій ситуації дотримуватиметься загальноприйнятих етикетних форм поведінки, виявлятиме 

ввічливість, чемність. Доведено, що добрий настрій позитивно впливає не тільки на здоров’я 

людини, а й на результати її праці. Приклад з дзеркалами у японській фірмі. 

Зовнішні ознаки організації з високим рівнем професійної культури:  

- Кожен працівник повинен мати персональний робочий простір, який давав 

би змогу облаштувати робоче місце відповідно до потреб, які виникають під 

час роботи; 

- Команди повинні мати кімнати з виділенням приватним робочих місць та 

місця для зустрічі; 

- В організації повинен бути центр доступу до інформації, яким можуть 

вільно користуватися всі працівники; 

- Повинні бути виділені спеціальні кімнати для проведення «мозкового 

штурму», навчання та інших креативних заходів, до того ж це має бути 

обладнано усім необхідним – дошками, екранами, спеціальною технікою та 

ін.. 

- При оформленні приміщення слід додати трохи естетики та затишку; 

- В офісі повинні бути можливості для зняття стресу (кафе, тренажери тощо). 
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Якщо вербальний етикет пов’язаний з культурою мови і виявляється при 

знайомстві, вітанні, прощанні, в його основі є ввічливість, тактовність і чуйність, то 

невербальний (уклін, погляд, потиск і цілування руки) більш пов’язаний з манерами людини. 

Манери – це спосіб тримати себе, зовнішня форма поведінки з іншими людьми, 

це вжиті у мові вирази, тон, інтонація, жести, характерні для людини. 

Гарні манери: скромність, стриманість, тактовна поведінка, вміння 

контролювати свої вчинки. 

Манери, які викликають довіру: вихованість, відкритість, передбачуваність 

поведінки, спокійна жестикуляція. 

Погані манери: звичку людини голосно розмовляти, нецензурні вирази, розв’язні 

жести, грубощі, невміння стримувати своє роздратування та ін.  

Манери начебто візуально окреслюють і відіграють велику роль в її само 

презентації. 

 

2. Етика спілкування «керівник-підлеглий», «підлеглий-керівник», «співробітник-

співробітник». 

Етика ділового спілкування "керівник-підлеглий". 

У діловому спілкуванні "зверху - донизу", тобто у відносинах керівника до підлеглого 

золоте правило етики можна сформулювати так: "Ставитися до свого підлеглого так, як Ви 

хотіли б, щоб до Вас ставився керівник". Мистецтво й успіх ділового спілкування в багатьох 

випадках визначаються тими етичними нормами і принципами, які використовує керівник 

відносно своїх підлеглих. Під нормами і принципами розуміється поведінка, яка можлива і 

яка не можлива. Ці норми  стосуються насамперед того, як і на основі чого віддаються 

розпорядження в процесі управління, в чому виражається службова дисципліна, що визначає 

ділове спілкування. Без додержання етики ділового спілкування між керівником і підлеглим 

більшість людей почуває себе в колективі дискомфортно і не захищеними морально. 

Ставлення керівника до підлеглого впливає на весь характер ділового спілкування і в 

багатьох випадках визначає його морально-психологічний клімат. 

Саме на цьому рівні формуються в першу чергу моральні еталони і зразки поведінки. 

Відмітимо деякі з них:. 

• Прагніть зробити Вашу організацію згуртованим колективом із високими моральними 
нормами спілкування. Залучіть співробітників до мети організації. Людина лише тоді буде від 
чувати себе морально і  психологічно комфортно,  коли відбудеться її ідентифікація з 
колективом. Разом із тим кожний прагне залишитися індивідуальністю, щоб його поважали 
таким, яким він є. 

• При виникненні проблем і труднощів, пов'язаних із недобросовісністю підлеглого, 

керівнику необхідно виявити її причини. Якщо мова йде про невігластво, то не слід постійно 

дорікати підлеглому про його слабкість і недоліки. Подумайте, що Ви можете зробити,  щоб 

допомогти йому їх подолати. Спирайтеся при цьому на сильні сторони його як особи. 

• Якщо співробітник не виконав розпорядження, то необхідно дати йому зрозуміти, що 
Вам про це відомо, інакше він думатиме, що Вас можна дурити і надалі. Більше того, якщо 
керівник не зробив підлеглому відповідне зауваження, то він просто не виконує своїх 

обов'язків і діє неетично. 

• Зауваження співробітнику повинно відповідати етичним нормам. Зберіть усю 
інформацію щодо даного випадку і виберіть правильну форму спілкування. Спочатку попросіть 
пояснити   причину   невиконання   завдання   самого   співробітника Можливо, він наведе 
невідомі Вам раніше факти. Робіть Ваші зауваження один на один: необхідно поважати гідність 
і почуття людини. 

• Критикуйте дії та вчинки, а не особу людини. 

• Тоді, коли це до речі, використовуйте прийом "бутерброду" - сховайте критику між 

двома компліментами. Закінчіть розмову на дружній ноті і в найближчий час поговоріть 

із підлеглим, щоб показати йому, що Ви на нього не сердитеся. 
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• Ніколи не радьте підлеглому, як йому діяти в особистих справах. Якщо порада 

допоможе., то Вам, можливо, подякують, а якщо ні, то на Вас ляже вся відповідальність. 

• Не заводьте собі "любимчиків". Ставтеся до всіх підлеглих як до рівних, з однаковою 

міркою. 

• Якщо Ви хочете зберегти їхню повагу, ніколи не давайте співробітникам можливості 

побачити, що Ви не володієте 

ситуацією. 

• Додержуйтеся принципу розподільчої справедливості: чим більша заслуга, тим більша і 

винагорода. 

• Заохочуйте свій колектив навіть у тому разі, якщо успіх досягнуто головним чином 

завдяки успіху самого керівника. 

• Закріплюйте  у  підлеглого  почуття  власної гідності. 

Добре виконана робота заслуговує не лише на матеріальне, але й на моральне заохочення. Не 

лінуйтеся постійно підхвалювати підлеглого. 

• Привілеї, які Ви робити для себе, повинні розповсюджуватися і на інших членів 

колективу. 

• Довіряйте співробітникам і визнавайте власні помилки в роботі. Члени колективу все 

одно так чи інакше знатимуть про них. А приховування помилок - це вияв слабкості і 

непорядності. 

• Захищайте своїх підлеглих і будьте їм відданим. Вони відповідатимуть тим самим. 

• Обирайте правильну форму розпорядження, враховую чи насамперед два фактори: 

1) ситуацію та наявність часу для нюансів; 

2) особистість підлеглого: хто перед Вами, добропорядний і кваліфікований 

працівник або людина, яку необхідно підштовхувати на кожному кроці. Залежно від 

цього слід і вибирати найкращі етичні норми поведінки та форми розпорядження. 

Формами розпорядження можуть бути: наказ, прохання, запитання і так званий 

"доброволець". 

Наказ. Найчастіше його слід використовувати в надзвичайній ситуації, а також відносно 
недобросовісних підлеглих. 

Прохання. Використовується в тому випадку, якщо ситуація звичайна, а відносини між 

керівником і підлеглим побудовані на довірі і доброзичливості. Така форма дає можливість 

співробітнику висловити свою думку щодо проблеми в тому разі, коли ця проблема з якихось 

причин не може бути вирішена. А якщо відповідним чином зробити наголос, то у співробітника 

не виникне сумнів, що це наказ. 

Запитання "Чи є сенс цим займатися?", "Як ми повинні це робити?" краще 

використовувати в тому разі, коли Ви хочете почути думку підлеглого про те, як краще зробити 

роботу, або підштовхнути співробітника до того, щоб він узяв ініціативу у свої руки. При цьому 

співробітники мають бути добровольцями і достатньо кваліфікованими. В іншому випадку 

деякі з них можуть сприйняти Ваше запитання як вияв слабкості і некомпетентності. 

"Доброволець" ("хто хоче це зробити?") підходить для такої ситуації, коли роботу 

зробити не хоче ніхто, але її зробити потрібно обов'язково. У цьому випадку доброволець 

сподівається на те, що його ентузіазм буде відповідним чином оцінений у подальшій роботі. 

Етика ділового спілкування "підлеглий-керівник". 

У діловому спілкуванні "знизу - доверху", тобто у ставленні підлеглого до свого 
начальника загальне етичне правило поведінки можна сформулювати так: "Ставитися до 

свого керівника так, як Би хотіли б, щоб до Вас ставилися Ваші підлеглі". 

Знати, як слід звертатися і ставитися до свого керівника не менш важливо, ніж те, які 

моральні вимоги слід пред'являти до своїх підлеглих. Без цього важко знайти "спільну мову" і з 
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начальником, і з підлеглим. Використовуючи ті чи інші етичні норми, можна залучити 

керівника на свій бік, зробивши його Своїм спільником, але можна і настроїти його проти 

себе, зробивши недоброзичливим. 

Наведемо декілька необхідних етичних норм і принципів, які можна використовувати в 

діловому спілкуванні з керівником: 

• Прагніть    допомагати    керівнику    в    створенні    в колективі   доброзичливої   

моральної   атмосфери,    зміцненні справедливих взаємовідносин. Пам'ятайте, що Вашому 

керівнику це необхідно в першу чергу. 

• Не робіть спробу нав'язати керівнику свою точку зору або керувати ним. Вносьте 

Ваші пропозиції або робіть зауваження тактовно, ввічливим тоном. Ви не можете йому 

прямо наказувати, але можете сказати: "Як Ви віднесетеся до того, щоб..." та ін. 

• Якщо в колективі може відбуватися або вже відбулася яка-небудь радісна чи 

навпаки неприємна подія, то про це необхідно  повідомити керівника.  У  випадку 

неприємностей необхідно допомогти керівнику знайти вихід із цієї ситуації, внести 

пропозицію щодо її рішення. 

• Не розмовляйте з начальником категоричним тоном і не говоріть лише "так" або 

"ні". Співробітник, який увесь час погоджується, надокучає, а підлабузник - той, хто 

завжди говорить "ні", служить постійним дратівником. 

• Будьте віддані і надійні, але не будьте підлабузником. Майте власні характер і 

принципи. На людину, яка не має стійкого характеру і твердих принципів, не можна 

покластися, її вчинки неможливо передбачити. 
• Немає сенсу звертатися за допомогою, порадою, з пропозицією   "через  

голову",   відразу до  керівника  Вашого керівника, за виключенням нагальної потреби. 
Інакше Ваша поведінка може бути розцінена як неповага до думки начальника або як 
сумнів у його компетентності. У всякому разі Ваш безпосередній керівник у цьому випадку 
втрачає свій авторитет і гідність. 

• Якщо Вас наділили відповідальністю, делікатно підніміть питання про Ваші права. 

Пам'ятайте, що відповідальність не може бути реалізована без відповідного ступеня свободи дій. 

Етика ділового спілкування "співробітник-співробітник". 

Загальний етичний принцип спілкування "по горизонталі", тобто між колегами 
можна сформулювати так: "У діловому спілкуванні ставтеся до свого колеги так, як Ви 

хотіли б, щоб він ставився до Вас". Якщо Ви маєте труднощі в тому, як вести себе в тій або 
іншій ситуації, то поставте себе на місце Вашого колеги. 

Стосовно колег-управляючих слід мати на увазі, що знайти правильний тон і норми 

ділового спілкування, які б влаштовували всіх з рівними за статусом співробітниками з інших 

підрозділів - справа дуже непроста. Особливо, якщо мова йде про спілкування і 

взаємовідносини всередині одного підприємства. У цьому разі вони нерідко є суперниками в 

боротьбі за успіх і просування службовими сходинками. Одночасно це і люди, які разом із 

Вами належать до команди загального управляючого. У випадку, який розглядається, 

учасники ділового спілкування повинні відчувати себе рівними між собою. 

Наведемо кілька принципів етики ділового спілкування між колегами. 

• Не вимагайте якогось особливого ставлення до себе або особливих привілеїв з боку 
іншого. 

• Спробуйте досягти чіткого розподілення прав і відповідальності у виконанні 
загальної роботи. 

• Якщо Ваші обов'язки перетинаються з обов'язками Ваших колег, то це дуже 

небезпечна ситуація. Якщо управляю 

чий   не   розмежовує   Ваші   обов'язки   та   відповідальність   і обов'язки з відповідальністю 

інших колег, то спробуйте зробити це самі. 
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• У відносинах з колегами з інших відділів Вам слід відповідати самому за свій 

відділ, а не звалювати вину на інших 

 колег свого відділу. 

• Якщо  Вас  просять тимчасово  перевести  в  інший відділ Вашого співробітника, не 

переводьте туди недобросовісних  і некваліфікованих працівників,  оскільки за ними там 

оцінюватимуть і Вас самих, і всіх працюючих у Вашому відділі в цілому. Пам'ятайте, що може 

статися, якщо щодо Вас вчинять аморально, Не ставтеся упереджено до своїх колег. Наскільки 

це можливо, відкидайте забобони і плітки під час спілкування з ними. 

• Називайте своїх співбесідників на ім'я і намагайтеся це роботи якомога частіше. 

• Усміхайтеся, будьте товариським і використовуйте всю величезну кількість 

прийомів та засобів, щоб показати своє доброзичливе ставлення до співбесідника. 

Пам'ятайте: що посієш, те й пожнеш. 

• Не давайте обіцянок, які Ви не зможете виконати. Не перебільшуйте свою значущість і 

ділові можливості. Якщо вони не   справдяться, Вам буде незручно, навіть якщо на це були 

певні об'єктивні причини. 

• Не "лізьте людині в душу". На роботі не прийнято запитувати про особисті 

справи, а тим більше про особисті 

проблеми. 

• Намагайтеся слухати не себе, а інших. 

• Не намагайтеся бути кращим, розумнішим,  більш цікавим, ніж Ви є насправді. 
Рано чи пізно все випливе назовні і стане на свої місця. 

• Надсилайте   імпульси   Ваших   симпатій   -   словом, поглядом, жестом; дайте 
зрозуміти, що ця людина Вас цікавить. Посміхайтеся і дивіться прямо у вічі співбесіднику. 

Сприймайте Вашого колегу як особистість, яку слід поважати саму собою, а не лише 

як засіб для досягнення Вашої власної мети. 

 

3. Національні особливості спілкування. Етика поведінки фахівця під час 

спілкування з іноземцями. 

Англія. 

 Ніколи не звертайтесь до незнайомих людей, доки вас їм не відрекомендовано. 

Потиск руки застосовується дуже рідко, лише під час першого знайомства. 

Не цілуйте руки. 

Не робіть на публіці такі компліменти: “Яка у вас гарна сукня!” чи “Який смачний цей 

торт!” , бо це розцінюється як неделікатність.  

За столом забороняється вести окремі розмови. Усі мають чути того, хто говорить, і, у 

свою чергу, говорити, щоб його чули всі. 

Ніколи не кладіть руки на стіл, тримайте їх на колінах. Прибори не забирайте з тарілок. 

Не перекладайте прибори з однієї руки в іншу: ніж має бути весь час у правій руці виделка – 

у лівій, кінці звернені до тарілки. 

 Якщо ви хочете, щоб вас вважали джентельменом, ніколи не кажіть цього слова. 

Англійське прислів’я говорить “Джентельмен – той, хто ніколи не вимовляє цього слова”. 

 Шотландців та ірландців називайте “ британцями”, проте ніколи – “англійцями”. На 

запитання “How do you  do?”  відповідайте не повідомленнями про своє здоров’я,  а  таким  

самим  запитанням: “How  do  you  do ?”    

 У ресторані не давайте чайових відкрито, їх треба покласти непомітно під край 

тарілки. 

                                                       Німеччина 

 Називайте титул кожного, з ким розмовляєте. Якщо титул вам невідомий, можна 

звертатися так: “Herr Doktor”. Ви рідко помилитесь, бо існує ціла гама “докторів” 

(літератури, науки), і це слово не  зарезервовано, як у нас, лише за медиками. 

 Ніколи не цілуйтесь публічно, бо цим ви шокуєте інших. У Німеччині це відбувається 

за закритими дверима. 



 6 
 Перед тим як випити, підніміть ваш келих і поцокайтеся з господарем (у Франції, 

наприклад, піднімають келих, проте не цокаються). 

 У ресторані вітайте всіх, хто поблизу вас, навіть незнайомих, висловом “Mahlzeit!”, 

що означає приблизно “смачного!” На вулиці йдіть ліворуч від дами.  

Голландія 

 Будьте стриманими, тримайтесь на сторожі. Уникайте потиску рук, не робіть 

компліментів. Дотримуйтесь пунктуальності під час кожної зустрічі. 

Іспанія 

 Якщо вас запрошують на сніданок, не приймайте цього запрошення: це звичайна 

формальність. Якщо його повторюють вдруге – відмовтесь. Тільки після третього 

запрошення можна прийняти його, бо цього разу воно щире. 

 Приходити точно у призначений час не прийнято. Неодмінно треба запізнитися на 15-

20 хвилин. 

 Ніколи не приходьте з візитом у години післяобіднього відпочинку. 

 У поїзді обов’язково запросіть ваших сусідів до столу. Вони відмовляться, так само і 

ви маєте зробити, якщо це запропонують вам. 

Італія 

 У поїзді зробіть символічний жест – запросіть поїсти разом з вами. Утримайтесь 

прийняти таке саме запрошення від ваших супутників, обмежившись побажанням їм  

“приємного апетиту”. 

 Не шкодуйте грошей на чайові; не несіть власну валізу. 

 У церкву вдягайтеся скромно. Жінки не можуть увійти до церкви в сукні з рукавами 

вище ліктя, у декольте, з непокритою головою. 

 Спагеті їжте, накручуючи їх на зубці виделки, - цій важкій справі треба повчитися. 

 Чоловіки можуть бути щедрими на поцілунки рук. У знайомих довідайтесь спочатку 

про здоров’я  їхніх дітей, а потім про їхнє здоров’я.  

Португалія 

 Ніколи не просіть як аперитив порто – тут це вино вважається десертним. 

Не варто йти з візитами, не почистивши попередньо взуття. 

Ніколи не телефонуйте раніше одинадцятої ранку. 

Не робіть жінкам комплементів публічно. 

 

США 

 Ніколи не пишіть на конверті повністю “Mister” або “Misstress” – це сприймається 

дещо принизливо. Повністю пишеться лише слово “Miss”. 

 Якщо ви хочете зустрітися в Америці з друзями, попередньо зателефонуйте  їм, 

сповістивши про свій приїзд, і чекайте на запрошення. 

 Якщо у вас є рекомендаційні листи до спільних друзів, надішліть їх поштою, надавши 

друзям  ініціативу запрошення. 

 Не обмінюйтесь  рукостисканням  під час кожної зустрічі. 

 За столом не їжте все, що є в тарілці, не збирайте соуси, залишайте трохи від кожної 

страви. 

 Ніколи не давайте чайових білетерам у театрі. 

 Якщо ви запрошені на церемонію шлюбу до церкви, прибудьте вчасно, бо найменше 

запізнення – неприпустима грубість. 

Північна Африка 

 Якщо вас приймає каїд, не просіть про зустріч з господарем дому. 

У ресторані їжте лише великим,  вказівним і середнім пальцями правої руки. Ліва рука в 

цьому участі не бере. 

 Не пийте під час їжі. 

 У Марокко погодьтесь випити три склянки (аж ніяк не менше) чаю з м’ятою, які вам 

запропонують після їжі. 

 Потиснувши руку господареві, піднесіть свою руку до власних вуст. 
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 У Тунісі, вітаючись на вулиці, поклоніться, піднесіть праву руку до чола, потім - до 

рота, а потім – до сонця: “Я думаю про тебе, я кажу  про тебе, я поважаю тебе” – такий смисл 

цього звичаю. 

 Якщо ви запрошуєте мусульман, ніколи не пригощайте їх свининою, а також 

алкогольними напоями. 

 Докладно розпитуйте господаря дому про нього, його дітей, проте ніколи про його 

дружину. І особливо не допитуйтесь, чи чекає вона дитину. 

Швеція 

 Якнайчастіше вживайте слово “task” (“дякую”). Воно буде вашою перепусткою будь-

де. 

Швейцарія 

 Не цілуйте рук. Не йдіть у гості, попередньо не погодивши ваш візит. 

Ніколи не заходьте до квартири, не витерши взуття. 

Завжди даруйте господарям квіти. 

 

 

 

4. Імідж та його основні характеристики. Поняття про етикет та його види. 

Зовнішній вигляд і манери поведінки виявляються у сукупності, створюючи 

образ людини, який оцінює оточення. 

Імідж – образ, який свідомо формується з розрахунком на сприйняття іншими. 

Це узагальнений та емоційно забарвлений образ конкретного об’єкта, що існує в масовій 

свідомості. 

Кажуть, що імідж ділової людини – це коштовність, ключ до вирішення багатьох 

проблем. Він формується як на основі реальної поведінки, так і під впливом оцінок та думок 

інших людей.  

За допомогою іміджу людина себе презентує здатність впливати на іншого 

активним формуванням свого образу називають само подачею (само презентацією). 

Елементи, які створюють імідж людини: 

- Візуальне сприймання: фізична привабливість, манери та їх привабливість, 

одяг та аксесуари; 

- Інтелектуальне сприйняття: особисті характеристики, які виявляються під 

час спілкування та взаємодії; 

- Статусне сприймання: професія, посада, становище у суспільстві; 

- Соціальний фон: особистісні характеристики оточення – сім’я, друзі, 

знайомі, колеги; 

- Вплив інтерєра на сприймання: стиль, кольорове і звукове оформлення, 

просторові характеристики; 

- Моральні цінності та манери поведінки. 

У формуванні іміджу немає дрібниць. Як свідчать дослідження, майже у 90% 

випадків люди після першого знайомства складають для себе образ людини за її зовнішнім 

виглядом. 

Для того, щоб створити імідж ділової людини, необхідно: 

- стежити за правильною осанкою (створює образ впевненої людини); 

- зберігати спокійний   темп рухів (не завжди довіряють тому, хто завжди 

спішить або дуже повільно рухається); 

- дотримуватися потрібної дистанції під час спілкування; 

- використовувати міцний і короткий потиск руки при зустрічі; 

- дивитися в очі співрозмовника; 

- посміхатися частіше; 

- не ігнорувати статеві, вікові та інші біологічні, соціальні особливості 

співрозмовників. 

Створюючи імідж, необхідно аналізувати дві концепції: «Я – реальний» та «Я – 

ідеальний» і орієнтуватися на останню. 
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Імідж може створювати не тільки людина, а й організація. Структура іміджу 

організації: 

- зовнішній вигляд організації; 

- стиль роботи керівництва; 

- облаштування робочих місць; 

- режим роботи; 

- товарний вигляд продукції та її реклама; 

-  зовнішній вигляд, стиль і поведінка персоналу. 

Більш широким поняття, аніж імідж, є репутація організації.  Під репутацією 

розуміють набуту кимось або чимось громадську оцінку, загальну думку про якості, чесноти 

та недоліки кого-небудь або чого-небудь. 

Позитивна ділова репутація надовго визначає ділові стосунки, полегшує 

прийняття вигідних рішень. 

Іноді ми недооцінюємо роль та значення етикету в нашому житті. Але етикетні 

правила – це маленькі цеглинки, з яких складаються імідж, репутація людини. 

Етикет – сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви 

людських стосунків. 

Термін «етикет» виник у Франції у ХУІІІ ст.. На одному з вишуканих, величних 

прийомів у Франції короля Людовика ХІУ гості одержали карточки (етикетки) з переліком 

правил поведінки. 

Але відповідні правила були відомі ще в Стародавньому Єгипті. Тут ще в 2350 р. 

до н.е. була написана своєрідна «Інструкція поведінки». 

Великий китайський мислитель Конфуцій (551 – 479 рр. до н.е.) значну увагу 

приділяв етикету. Визначав норми поведінки в сім’ї, правила відносин підлеглих і керівника, 

які не втрачають свого значення і понині. 

Цінувалось мистецтво шанобливості у Стародавньому Римі. Особливо 

вишуканими манерами відзначався перший імператор римської імперії Юлій Цезар. 

Як система норм поведінки етикет остаточно склався в період Середньовіччя. 

Деталі одягу, зокрема головні убори відображали соціальний статус, ранг людини. 

Дуже складними і суворими були правила етикету при дворах монархів. 

Порушення вимог придворного етикету розцінювалось як злочин. Ніхто з простих людей не 

смів привселюдно доторкнутись до короля чи королеви. За це карали смертю. 

З утвердженням капіталістичних  відносин були остаточно сформовані норми і 

правила, які, по суті, становлять основу сучасного етикету. 

Однак манери «вищого світу» лише підкреслювали соціальну прірву між 

заможними та бідними. Після 1927 року поширюється «етикетний нігілізм» . Рукостискання 

оголосили переносником інфекції, дівчата вважали за образу, якщо їм подавали пальто. 

Наркома закордонних справ Росії Г. Чичеріна на вулиці в Москві мало не побили за те, що він 

був у капелюсі і при краватці.  

Види етикету: 

- Придворний етикет – суворо регламентований порядок та форми поведінки 

при дворах монархів; 

- Дипломатичний етикет – правила поведінки дипломатів та інших 

офіційних осіб та раутах, візитах, переговорах; 

- Військовий етикет – загальноприйняті в армії правила, норми та манери 

поведінки; 

- Загальний етикет – яким визначаються відносини у суспільстві. 

Принципи сучасного етикету: 

- Гуманізму і людяності, який виявляється у вимогах ввічливості, 

тактовності, скромності; 
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- Доцільності; 

- Естетичної привабливості; 

- Поваги до звичаїв та традицій. 

Дотримання основних правил етикету не є самоціллю: головне – ділова 

доцільність, тобто етикет не повинен заважати роботі. 

Вихована людина і на службі пропустить жінку вперед, притримає перед 

нею двері, 

- утримається від уживання брутальних слів, 

- устане, якщо жінка підійшла і звернулася з якимось питанням; 

- запропонує їй сісти. Але ці форми ввічливості не повинні заважати роботі. 

- Чоловік може не відволікатися від роботи для того, щоб подати жінці 

пальто, але він не може не допомогти їй одягтися, якщо він опинився 

поруч у гардеробі. 

- Співробітникам, якщо вони сидять, не потрібно підніматися з місця, 

відповідаючи на вітання свого начальника; 

- Необхідно тримати в чистоті і порядку робоче місце (чашки, бутерброди, 

журнали тощо); 

- Традиція відзначати свята і дні народження на роботі не суперечить етикету. 

Але вітають і купують подарунки тільки ті, хто цього бажає; 

- Святкувати потрібно «традиційним набором страв»; 

- Подаровані квіти не варто залишати в офісі;  

- Подарунками-ласощами треба одразу пригостити колег; 

- Відвідувач зовсім не зобов`язаний стукати в двері офісу чи окремого 

кабінету офіційної особи. Вхід до офіційного приміщення мусить бути 

вільний. В іншому випадку керівник попереджає або висить табличка. 

Бюрократія  (від «бюро» - канцелярія і «кратос» - влада). 

 
 


