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Тема: Етика ділового спілкування. 

 

1. Правила ділового спілкування. 

2. Культура публічного виступу. 
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4. Етика проведення нарад. 

5. Невербальне спілкування. 
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Питання 1. Правила ділового спілкування. 

 

На роботі людина проводить більшу частину свого життя, а відтак їй  

приємніше працювати там, де панує взаємодопомога й усі дотримуються етичних норм і 

правил етикету. У службових стосунках доречною формою спілкування є звернення до 

всіх на «Ви». Вихований співробітник завжди пропустить жінку попереду себе, притримає 

перед нею двері. Якщо вони в рівних умовах, чоловік не сідатиме, якщо жінка стоїть. У 

гардеробі чоловік допоможе жінці одягтися, хоч у службових умовах він цього може й не 

робити. 

 Інтелігентна людина, помітивши помилку, якої припустився інший працівник, 

вкаже на неї тактовно та доброзичливо, до того ж наодинці. 

 У багатьох зарубіжних фірмах багато уваги приділяється саме створенню 

сприятливого морально-психологічного клімату шляхом упровадження і дотримання 

певних правил етикету. У багатьох японських фірмах, офісах усі працівники сидять 

обличчям одне до одного, аби легше було спілкуватися. У цьому самому приміщенні 

працює їхній керівник, з яким у таких умовах легше розв’язувати ділові проблеми. 

Керівники та пересічені працівники не мають жодних відмінностей щодо умов праці та 

відпочинку. Це дає всім відчуття рівноправності. 

 Вербальне ділове спілкування відбувається в межах кодексу кооперативності, 

партнерства, і воно буде більш ефективним тоді, коли співрозмовники дотримуються 

таких чотирьох правил: 

         1. Правило необхідності та достовірності інформації: говори не більше і не менше, 

ніж потрібно в цей момент, і лише тоді, коли у тебе є що сказати. 

2. Правило якості інформації: намагайтеся узгоджувати свої  

висловлювання з істиною. 

1. Правило відповідності: не відхиляйся від теми. 

2. Правило стилю: висловлюйся зрозуміло і правильно. 

 

Питання 2. Культура публічного виступу. 

 

Публічний виступ (публічна промова) як форма спілкування може бути долучена до 

інших ділових форм взаємодії, таких як наради, конференції, презентації тощо, а може мати й 

самостійне значення. В діловій сфері промова спрямована на досягнення прагматичної мети. 

Приміром, адвокат готує публічний виступ для того, щоб ефективно захистити клієнта, 

керівник - аби стимулювати активність працівників і продуктивність їхньої роботи, учасник 

мітингу - щоб переконати людей, схилити на свою позицію. Є різні види публічних 

виступів: 
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• інформаційна промова, мета якої - збагатити аудиторію слухачів 

новими знаннями, дати нове уявлення про процес, явище, пробудити 

зацікавленість; 

• переконувальна промова, що розглядається як агітаційна, тобто 

промовець переконує погодитися з ним у складному питанні; 

• та, яка кличе до дії (заклики надати підтримку комусь або чомусь, взяти участь та 

ін.); 

• протокольна промова (щодо презентації, відкриття, привітання, вдячності); 

• траурна промова; 

• урочиста промова (зазвичай емоційне висловлювання щодо урочистої події); 

• промова у дружньому колі та ін. 

Під час виступу промовцю допомагають певні комунікативні засоби. 

Візуальне сприйняття. Перше враження про доповідача складається на підставі його 

зовнішнього вигляду. Приваблива зовнішність, елегантна манера спілкуватися, 

доброзичливий відкритий погляд - усе це впливає на людей. 

Перші фрази. Потрібно мати словесні заготовки - набір початкових фраз, які 

зорієнтовані на ті соціально-психологічні групи слухачів, що переважають в аудиторії. 

Головний критерій - цікава інформація, що міститься у перших фразах. 

Паузи. Цей прийом є корисним у багатьох відношеннях: полегшує дихання; дає 

можливість продумати наступну фразу або перейти до іншої думки; акцентує увагу 

слухачів; дає можливість виділити певний момент тощо. 

Художня виразність передбачає вміння грамотно будувати речення, використовувати 

багатство мовних засобів. 

Ефект релаксації. Мета його: зняти емоційне напруження. Класичний прийом - гумор. 

Завдяки вдалому жарту створюється пауза для відпочинку. 

Логічна культура виступу досягається спроможністю чітко й однозначно викласти 

зміст; недопущенням суперечливості в судженнях, послідовністю переходу від однієї думки 

до іншої, здатністю, спираючись на приклади, викласти матеріал. 

Мовна культура привселюдного виступу - це комунікативна доцільність вибору такого 

мовного матеріалу, що забезпечує найкращий вплив на аудиторію. Виділяють три аспекти 

мовної культури: 

• стиль мовлення; 

• дотримання головних вимог до мови; 

• використання засобів мовної виразності. 

 

 

Питання 3. Підготовка та проведення ділових переговорів. 

 

      Щоденно  кожний із нас про щось домовляться. Але багато людей ведуть переговори 

навіть не маючи уяви про це. 

      Переговори – взаємозв’язок, призначений для досягнення угоди шляхом ділового 

спілкування, коли обидві сторони мають як спільні, так і протилежні інтереси. 

       Мета переговорів – знайти взаємоприйнятне рішення, уникаючи крайньої форми 

прояву конфлікту. 

      Перед тим, як сідати за стіл переговорів, необхідно також пам’ятати, що переговорний  

процес – це справа двох суб’єктів взаємодії. 

       Функції переговорів: 

- інформаційно-комунікативна (обмін інформацією, погляди); 

- регулятивна (упорядкування спільної діяльності); 

- координаційна (узгодження дій між учасниками переговорів); 

- контрольна (перевірка виконання досягнутих раніше угод). 
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Підходи до переговорів: 

- конфронтаційний, який базується на упевненості, що основною метою переговорів є 

перемога як найповніше досягнення власної мети; 

- партнерський, котрий має мету зрозуміти, що стоїть за позицією партнера, разом з ним 

проаналізувати проблему і знайти оптимальні варіанти). 

 

Види переговорів: 

- за кількістю: 

1) двосторонні; 

2) багатосторонні; 

- залежно від відносин: 

1) конфліктні; 

2) співробітництва; 

- за предметом обговорення: 

1) дипломатичні; 

2) торгові; 

3) політичні; 

4) з розв’язання трудових спорів. 

 

Стадії переговорного процесу: 

- підготовка до переговорів; 

- власне переговорний процес; 

- завершення переговорів та аналіз результатів. 

 

Підготовка до переговорів включає два основні напрямки роботи:  

вирішення організаційних питань і відпрацювання основного процесу переговорів. 

До організаційних питань належать: 

1) складання плану прийому партнерів; 

2) формування групи учасників переговорів; 

3) визначення місця і часу проведення переговорів: 

4) складання порядку денного кожного засідання; 

5) погодження із зацікавленими організаціями певних питань. 

 Організаційне рішення цих питань слід доручити найбільш  

відповідальним і серйозних працівникам. 

Спеціалісти рекомендують в ході підготовки до переговорів 

обмірковувати наступні питання: 

- Яку головну мету я ставлю перед собою? 

- Як відреагує на прохання про зустріч мій співрозмовник? 

- Чи готовий він до обговорення теми? 

- Чи впевнений я в сприятливому для мене результаті розмови? Чи впевнений у цьому 

мій партнер? 

- Які прийоми впливу на співрозмовника я використовую в розмові? 

- Які питання я поставлю? 

- Як буду поводити себе, якщо мій співрозмовник? 

1) в усьому зі мною погодиться; 

2) рішуче заперечить, перейде на підвищений тон; 

3) не відреагує на мої докази; 

4) виявить недовіру до моїх слів, думок. 

 

       Підготовча робота включає і підготовку документів.  
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Практика ведення переговорів свідчить, що на них не варто йти занадто обуреним, 

ображеним, збудженим, адже це відобразиться на результатах переговорного процесу. 

 Важливо також звернути увагу на тактичну підготовку, яка зорієнтована на вибір 

методів і способів ведення переговорів, розподіл ролей між учасниками команди, на 

налагодження робочих, ділових стосунків. 

 Переговорний процес може мати кілька етапів: взаємне уточнення інтересів, 

поглядів, концепцій і позицій учасників; обговорення проблеми (висунення аргументів на 

підтримку своїх поглядів, пропозицій, альтернатив, їх обгрунтування); узгодження позицій і 

вироблення домовленостей. 

Перший етап починається відтоді, коли сторони сідають за стіл переговорів. Тут дуже 

важливо встановити й підтримати контакт, створити морально-психологічний клімат, який 

би сприяв спонуканню до взаємодії й співробітництва, зняти психологічне напруження, 

емоційні (страх, тривога тощо) та смислові (розбіжності цілей, характеру вимог, прохань) 

бар'єри, а також з'ясувати ті питання, які залишилися незрозумілими; продемонструвати 

зацікавленість у результаті переговорів; провести первинний обмін інформацією, вступними 

позиціями. 

 Під час другого етапу виявляються комунікативні можливості й здібності партнерів з 

переговорів. Загалом основним результатом цього етапу має стати визначення меж можливої 

домовленості. На третьому етапі, який характеризується досягненням домовленості й 

укладанням певної угоди, створюються умови для завершення переговорів.  

 

Тактика переговорів. Готуючись до зустрічі з партнером, необхідно засвоїти і 

тактичні прийоми, які можна застосовувати під час переговорів: 

• найчастіше використовується прийом "ухилення від боротьби". Він застосовується 

тоді, коли торкаються питань, небажаних для обговорення. Партнера просять відкласти 

розгляд питання, перенести його на інше засідання тощо. При цьому своє прохання необхідно 

переконливо аргументувати. 

• Близькій за змістом до "ухилення" інший тактичний прийом -"затягування" або 

"вичитування". Цей прийом застосовують, коли хочуть затягнути процес переговорів, щоб 

прояснити ситуацію, отримати більше інформації від партнера 

• Більш складний тактичний прийом - " пакетування ". Він полягає в тому, що для 

обговорення пропонуються не одне питання чи пропозиція, а декілька. При цьому вирішуються 

подвійні задачі. В одному випадку в «пакет» об'єднуються привабливі і мало прийнятні для 

партнера пропозиції. Передбачається, що зацікавлений в одній чи кількох пропозиціях 

партнер прийме й інші. 

• Близький до попереднього прийому "завищення вимог". Він полягає в тому, 

щоб включити до обговорюваних проблем пункти, які потім безболісно зняти, зробивши вигляд, 

що це є поступка. 

• Ще один тактичний прийом - "висування вимог в останню хвилину". Суть 

його в тому, що наприкінці переговорів, коли тільки запишається підписати контракт, один з 

партнерів висуває нові вимоги. Якщо інша сторона дуже зацікавлена у контракті, вона 

прийме ці вимоги, хоча буває, що підписання контракту з цієї причини, може зірватися. 

        Стадія завершення переговорів передбачає аналіз та оцінку результатів переговорів, 

виконання досягнутих домовленостей. У практиці проведення переговорів прийнято 

вважати, що підписання сторонами певного документа свідчить про те, що переговори не були 

марними. Однак відомо, що наявність документа - це ще не показник успішності переговорів, 

а його відсутність - не показник їх провалу: все залежить від того, яке функціональне 

навантаження було на переговорах. 

Успішними вважаються такі переговори, на яких обидві сторони високо оцінюють їх 

результати.  
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Усі названі стадії переговорів передбачають використання певних способів подання 

позиції партнерів.  

Стратегії ведення переговорів  

Існують три стратегічних підходи до проведення переговорів: 

- жорсткий, коли обидві сторони, зайнявши протилежні позиції, вперто відстоюють 

їх, застосовуючи тактичні прийоми, щоб ввести противника в оману відносно істинної мети, і 

роблять невеликі поступки, необхідні для продовження переговорів. Згода може бути не 

досягнута. 

- М'який, коли кожна сторона вважає іншу сторону дружньою. Замість того, щоб 

робити ставку на досягнення перемоги, вони підкреслюють необхідність досягти хоча б 

згоди. Стратегія м'якого підходу полягає в тому, щоб робити пропозиції і йти на поступки - 

довіряти інший стороні; 

   - Принциповий, альтернативний вище наведеним, який орієнтований на ефективне 

досягнення розумового результату. 

    Принципи переговорного процесу: 

• розмежування між суттю проблеми і стосунками сторін. Відповідно до цього 

принципу потрібно конструювати робочі стосунки, підтримувати їх, відокремлювати 

відносини від дискусії по суті справи, не вести позиційні торги; розбиратися з 

проблемами, а не з людьми. 

• визначення взаємній інтересів. Цей принцип пропонує пояснювати під час переговорів 

свої інтереси та визначити інтереси іншої сторони; обговорювати спільну мету; бути 

конкретним, але гнучким; твердо захищати свої інтереси. 

• розгляд взаємовигідних варіантів. Цей принцип вимагає від учасників переговорів 

відокремлювати судження від рішення, розширювати підходи, шукати взаємовигоду, 

допомагати партнеру прийняти рішення. 

• застосування об 'єктивних критеріїв і процедур. 

 

 

Питання 4. Етика проведення нарад. 

 

     До форм  колективного обговорення належить: наради, збори, мітинги, 

переговори, дискусії, різні форми активного навчання (зокрема «мозковий штурм», ділові та 

рольові ігри). 

На жаль, форми колективного обговорення поки що чітко не розмежовуються. У 

розмовній мові, наприклад, терміни «нарада» та «збори» є синонімами. Однак, перший доцільно 

вживати тоді, коли учасники справді радяться, обмінюються поглядами і спільно доходять певних 

висновків. 

Але якщо директор скликає підлеглих для того, щоб проінформувати їх з якогось 

питання і дати розпорядження, присутні лише сприймають готову інформацію - і тому це 

збори. 
Проведені опитування свідчать, що менеджери залежно від рівня 

у/правління 50 - 70% свого робочого часу проводять на нарадах. 

           Наради - один з найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття 

рішень в усіх сферах виробничого, громадського і політичного життя. 

            Оптимальна кількість учасників наради як однієї з колективних форм обговорення - 10 - 12 

осіб. Якщо людей менше, то менше поглядів на проблему; якщо кількість учасників 

перевищує 16 - 18, то, як правило, всі не можуть взяти участь, якщо учасників понад 20, то їх 

доцільно поділяти на групи. 

- Нарада повинна бути заздалегідь підготовлена. 

- Нараду повинен проводити керівник, і тому її успіх багато в чому 

залежить від нього, наскільки він дотримується етичних норм. 
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- Ефективність наради полягає в тому, щоб виробити спільну думку. 

           Потрібно однаково відноситись до усіх учасників наради, тому що 

якщо присутні помітять, що керівник комусь віддає перевагу, то він не схоче висловлювати 

свою думку. 

       На початку наради, керівник повинен зробити коротке вступне слово, потім вести нараду; 

заохочувати людей до обговорення питань, наприкінці зробити висновок, з повагою віднестись 

до всіх поглядів, які прозвучали. 

        Певні етичні підходи до забезпечення ефективності наради як форми 

колективного обговорення проблем: 

• результат  обговорення на нараді   залежить  від  моральної   та 

психологічної атмосфери, яку на ній створено; 

* моральні    та    психологічні    якості    керівника    безпосередньо впливають на 

поведінку присутніх і їхню участь в обговоренні. 

Виділяють такі типи нарад: 

• інформаційна нарада, метою якої є обмін інформацією, координація дій; 

• нарада-інструктаж, мета якої - інструктування, повідомлення про зміни в 

інструкціях; 

• проблемна нарада, метою якої є колективний пошук ідеї ("мозковий штурм"), 

вирішення проблем; 

• нарада-конференція, метою якої є навчання, підвищення кваліфікації співробітників. 

При проведенні нарад фахівці рекомендують дотримуватися таких правил: 

• не допускати жодних відступів від проблем; 

• надати можливість кожному бажаючому виступити; 

• критикувати не людину, а її думки; 

• не перетворювати нараду на вечір запитань та відповідей; 

• не примушувати слухати; 

• бажано підбивати підсумки; 

• обов'язковим є прийняття рішення.  

 

 

Питання 5. Невербальне спілкування. 

 

Функціями невербального спілкування є: 

• доповнення мовлення; 

• заміна мовлення;  

• репрезентація емоційних станів партнерів спілкування. 

Дослідження доводять, що невербальні сигнали несуть у 5 разів більше інформації, ніж 

вербальні, і у випадку, якщо сигнали невідповідні, люди покладаються на невербальну 

інформацію, віддаючи перевагу їй, а не словесній. 

В якому вигляді легше сприймається догана - у письмовому чи усному? У письмовому. Бо 

в усному вигляді догана супроводжується ще й насупленим поглядом, грізними бровами, 

суворою постаттю, інтонацією, голосом. Все це посилює негативний вплив на людину і 

пригнічує її. А в якому вигляді хотілося б сприймати подяку - у письмовому чи усному? В 

усному, бо вона супроводжується усмішкою, добрим поглядом, потиском руки, інтонацією 

тощо.  

І якщо раніше невербальній комунікації відводилася допоміжна, другорядна роль, то нині 

психологи вважають, що вміння читати невербальні сигнали є важливою умовою 

ефективного спілкування. 

       Варто зауважити, що невербальна комунікація залежить також від типу ділової 

культури. Існують, звичайно, жести, експресивні сигнали, які майже однакові у всіх 
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народів (усмішка, сердитий погляд, насуплені брови, хитання головою тощо). Водночас 

досить багато невербальних засобів, звичок, які прийняті лише однією нацією.  

 

Невербальні засоби спілкування 

Невербальні засоби: 

Кінетика (експресивно виразні рухи) 

- поза; 

- жест; 

- міміка; 

- хода; 

- візуальний контакт; 

- спрямованість руху; 

- довжина паузи; 

- чистота контакту. 

Проксодика та екстралінгвістика: 

- інтонація;  

- гучність; 

- тембр; 

- пауза; 

- подих; 

- сміх; 

- плач; 

- кашель. 

Такесика: 

- рукостискання; 

- поцілунок; 

- поплескування. 

Проксемика: 

- орієнтація; 

- дистанція. 

Людині, що відчуває тривогу, властиві швидкі, неспокійні рухи рук і ніг, тремтіння в 

кистях рук. Пригнічена людина рухається дуже повільно, немов кожен рух дається їй 

надзвичайно складно. Ще один важливий фактор -фізична дистанція, яку людина 

підтримує між собою й іншими людьми. Замкнута людина не відводить рук далеко від 

свого тіла і не піднімає голови.  

Ставлення людини до співрозмовника добре передає його поза. Якщо один 

співрозмовник тягнеться до іншого, ловить його погляд, робить скуті жести, то можна 

сказати, що підлеглий прилаштовується  до свого начальника. Якщо людина намагається 

виглядати вищою за свого співрозмовника, споглядає на нього зверху, демонструє 

самовпевненість, то можна сказати, що вона  грає роль покровителя. Якщо обидва 

співрозмовники (навіть незалежно від зросту, віку) тримаються спокійно, впевнено, 

демонструють повагу один до одного, вони прилаштовуються нарівні. Цікаво, що людина, 

яка з повагою ставиться до співрозмовника, повертається до нього всім тілом, а якщо не 

хоче його слухати, стоятиме напівобернувшись.  

Велику роль у спілкуванні відіграють очі та погляд людини. Саме завдяки їм 

встановлюється перший контакт між незнайомими людьми.  Направленість погляду та його 

довжина, частота поглядів - все це має значення для співрозмовників. Неприємно розмовляти з 

людиною, яка не дивиться на співрозмовника, весь час "відводить очі". А деякі люди під 

час переговорів навіть одягають темні окуляри, щоб очі не видавали їхніх справжніх думок. 

Якщо людина хоче досягти взаєморозуміння з іншими, вона дивиться їм в очі.  
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Багато про характер людини говорить потиск руки, який може бути міцним, в'ялим, 

ніжним, довгим та ін. Потиск руки повинен бути коротким і досить енергійним - це 

традиційно чоловічий засіб вітання. Наші співвітчизники, які нині живуть та працюють у 

Сполучених Штатах Америки, розповідають, що одним з основних правил, які їм там 

довелося спеціально засвоювати, - правило завжди та у всіх випадках усміхатися. Але, 

дотримуючись американського принципу постійно усміхатися, не варто забувати про те, 

що усмішка повинна бути адекватною ситуації. 

  Окрему систему - праксодику та екстралінгвістику - становлять невербальні засоби, 

що стосуються голосу та його вокалізацій, - інтонація, гучність, темп, тембр, тональність, а 

також вкраплення у голос - сміх, плач, покашлювання, дикція тощо. Завдяки таким 

особливостям голос людини неначе проникає у душу співрозмовника. Розповідають, що один 

італійський актор, перебуваючи на гастролях у Польщі, якось прочитав монолог. 

Слухачам здалося, що це був монолог страшного злочинця, який розкаюється у скоєному і 

щиро просить вибачення. На очах багатьох слухачів з'явилися сльози. Потім з'ясувалося, що 

актор не підготував запасного номера і просто італійською мовою вимовляв цифри від 

одиниці до сотні, але з різними інтонаціями і жестами. Високий тембр голосу стомлює і 

дратує. Небажано говорити дуже швидко або дуже повільно. Спеціалісти вважають, що 

середній темп мовлення повинен становити 100-120 слів на хвилину.  

Велике змістове навантаження мають паузи в мовленні.  

Цицерон зауважив; "найсильніший крик - у мовчанні". Рідко хто вміє спеціально 

використовувати паузу, тобто тягнути її так, щоб вона сама по собі впливала на інших. Проте 

найчастіше пауза є свідченням того, що думка відстає від мови, що людина не знає, про що 

сказати в певній ситуації. 

Особливою серед невербальних засобів є проксеміка, або система організації 

простору і часу спілкування. Автор проксеміки Е. Холл назвав її "просторовою 

психологією". Перша зона - інтимна (від 15 до 46 см),  друга зона - так звана особиста (від 

46 до 120 см, третя зона - соціальна (від 120 до 360 см),  нарешті, четверта зона - громадська 

(понад 360 см).  

Варто зазначити, що люди, які проживають на густо заселеній території, під час 

спілкування знаходяться близько один від одного.  У міських жителів особиста просторова 

оболонка становить 46 см, і саме на стільки сантиметрів вони відводять руку від тіла для 

потиску. Люди, які виросли в сільській місцевості, де щільність населення невисока, мають 

просторову оболонку до 1,2 м і саме на таку відстань подають руку, вітаючись.  

Проксеміка включає не тільки дистанцію, а й орієнтацію людей у просторі. За 

європейськими правилами етикету в кафе чи ресторані кращим є те місце, коли за спиною 

відвідувача знаходиться стіна. Це створює найбільший стан захищеності й комфорту. 

Психологами доведено, що у людини навіть підвищується серцебиття, якщо вона сидить 

спиною до відкритого простору. 

Для того, щоб мати успішну професійну діяльність, фахівцю необхідно навчитися читати 

невербальні сигнали. Вміючи це робити, працівник може про клієнта, партнера, співробітника 

або про будь-яку іншу людину, яку бачить вперше, довідатися ще до того, як вона почне 

говорити. 
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