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     Питання 1. Форми, функції та рівні ділового спілкування. 

 

Спілкування в нашому житті відіграє дуже велику роль, а його  

психологічна природа надто складна. Людині важко бути щасливою, успішно працювати, 

самовдосконалюватися, самостверджуватися не контактуючи з іншими. Спілкування, на 

думку вчених, є однією з нагальних потреб людини. 

       Спілкування - це складний процес установлення і розвитку контактів між людьми,  

який  передбачає обмін  інформацією,  вироблення  власної позиції, сприйняття і 

розуміння людьми один одного. 

Ділове спілкування - це спілкування, змістом якого є "справа", з приводу якої й 

відбувається комунікативний процес, організація та оптимізація того чи іншого виду 

діяльності. 

Структура спілкування має взаємопов'язані сторони: комунікативну, інтерактивну, 

перцептивну. 

Комунікативна сторона спілкування пов'язана з виявленням специфіки обміну 

інформацією між людьми як активними суб'єктами спілкування, з урахуванням тих знань, 

якими обмінюються люди. Засобами комунікативного процесу є різні знакові системи: 

мова (або вербальне спілкування) та жести, міміка, інтонації (або невербальне 

спілкування). 

Інтерактивна сторона спілкування: організація суб'єктами спілкування спільної 

стратегії взаємодії. Розрізняють різні програми взаємодії між людьми (від співробітництва 

аж до конкуренції). Цей же бік спілкування містить в собі таку значущу змінну, як 

визначення між партнерами статусу в спілкуванні, тобто хто із них домінує, а хто повинен 

підлаштовуватись. 

Перцептивна сторона спілкування містить в собі процес взаємного сприймання і 

розуміння співрозмовниками одне одного. 

Перцепція - це передусім процес формування образу іншої людини в свідомості 

співрозмовника. Це досягається за рахунок "прочитання" за зовнішністю партнера його 

психологічних рис та можливих особливостей його поведінки. Основними механізмами 

пізнання іншої людини є ідентифікація (ототожнення) та рефлексія (усвідомлення того, як 

сприймають суб'єкта спілкування інші люди). 

Існує кілька класифікацій видів спілкування. Відповідно до цілей та засобів 

спілкування поділяють на матеріальне (коли люди спілкуються за допомогою якихось 

предметів), ідеальне (коли між людьми відбувається обмін ідеями, уявленнями, 

переживаннями); безпосереднє та опосередковане; вербальне та невербальне. 

Найуживанішими є види спілкування, які можна описати так: 

• залежно від специфіки суб'єктів (особистість чи група) виокремлюють 

міжособистісне, міжгрупове, міжсоціумне спілкування, а також спілкування між 

особистістю та групою; 



• за кількісними характеристиками суб'єктів розрізняють самоспілку-вання, 

міжособистісне спілкування та масові комунікації; 

• за характером - спілкування може бути опосередкованим та безпосереднім, 

діалогічним та монологічним; 

• за цільовою спрямованістю розрізняють спілкування анонімне, рольове, 

неформальне, в тому числі інтимно-сімейне, ділове. 

Ділове спілкування, на відміну від інших видів, має такі особливості: 

• наявність певного офіційного статусу суб'єктів;  

• спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів та підтримку зв'язків між 

представниками взаємозацікавлених організацій; 

• відповідність певним загальновизнаним і загальноприйнятим правилам; 

• передбачуваність ділових контактів, які попередньо плануються, визначається їх мета, 

зміст і можливі наслідки; 

• конструктивність характеру взаємовідносин, їх спрямування на розв'язання 

конкретних завдань, досягнення певної мети, як правило, не виходячи за рамки певного 

кола; 

• взаємоузгодженість рішень, домовленість та подальша організація взаємодії 

партнерів; 

• значущість кожного партнера як особистості; 

• безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, що бентежать їх 

внутрішній світ. 

Людина, яка спрямовує інформацію (комунікатор), і людина, яка її приймає 

(реципієнт), у діловому спілкуванні постійно міняються місцями, завдяки чому в людей, що 

спілкуються, має бути однакове розуміння не тільки значень, а й змісту слів. 

Ефективне ділове спілкування - це не стільки обмін значеннями, скільки обмін думками. 

Більше того, це пошук спільного рішення. 

Спілкування виконує такі функції:  

 - інформаційно-комунікативну;  

 - регулятивно-комунікативну;  

 - афективно-комунікативну. 

      

    

Форми спілкування класифікуються за різними ознаками. Згідно з класифікацією, в 

основу якої покладено організаційний аспект взаємодії, до форм спілкування належать 

індивідуальні й групові бесіди, розмови телефоном, наради, переговори, конференції, збори, 

мітинги, дискусії, полеміка та ін. 

Спілкування можна розглядати на різних рівнях. С багато класифікацій рівнів 

спілкування. 

Психолог Б. Ломов виокремлює такі рівні: 

• макрорівень (людина спілкується з іншими людьми відповідно до традицій, звичаїв, 

суспільних стосунків, що склалися); 

• мезарівень (спілкування відбувається в межах змістової теми); 

• мікрорівень (це акт контакту: запитання-відповідь). 

Кожен із перелічених рівнів може проявлятися в різних ситуаціях і в різних сферах: 

діловій, міжособистісній, рольовій тощо. Зокрема, одна справа, коли партнери виступають, як 

рівноправні учасники спілкування, і зовсім інша, якщо один з них відчуває певну залежність, 

а особливо, якщо починає проявлятися нерівноправність у формі тиску, агресії, залякування 

тощо. 

Американський психотерапевт і теоретик психоаналітичного напряму Е. Берн 

виокремлює такі рівні спілкування, або способи структурування часу: ритуали (норми 



спілкування), проводження часу (розваги), ігри, близькість і діяльність. Кожен із цих рівнів 

має свої засоби спілкування. 

Загальнопоширена така класифікація рівнів спілкування: 

• маніпулювання - варіанти від грубого поводження з людиною до такої поведінки, де 

зовнішні прояви мають іноді навіть приємний характер; 

• конкуренція, суперництво - варіанти від спілкування, коли "людина людині - вовк" до 

такого, коли чесне суперництво сприяє певному рухові його учасників уперед; 

• співробітництво - це спілкування за принципом "людина людині -людина". Саме на 

цьому рівні виявляються гуманістичні установки спілкування, високий рівень його 

культури. 

Культура спілкування - це сума набутих людиною знань, умінь та навичок 

спілкування, які створені та прийняті в конкретному суспільстві на певному етапі розвитку. 

Культуру спілкування визначають такі компоненти: 

 
• комунікативні установки, які "включають" механізм спілкування; 
• знання етичних норм спілкування, прийнятих у конкретному суспільстві, психології 

спілкування (категорій, закономірностей, механізмів і психології сприйняття та розуміння 

один одного); 

• уміння застосовувати знання, враховуючи ситуацію, відповідно до норм моралі 

конкретного суспільства та загальнолюдських цінностей.   

 

 

 

Питання 2. Етико-психологічні проблеми ділового спілкування.  

                                         Бар’єри в спілкуванні. 

 

Психологія спілкування - це характеристики, які визначають параметри когнітивної, 

емоційної та вольової сумісності людей. У процесі спілкування люди обмінюються 

уявленнями, образами, думками, ідеалами, виражають свої почуття, спонукають один одного 

до дій, через спілкування впливають на наміри. 

Ефективність спілкування визначається тим враженням про партнера, яке складається під 

час сприйняття. Під сприйняттям у соціальній психології розуміється цілісний образ іншої 

людини, сформований на основі оцінки зовнішнього вигляду і поведінки. 

У діловому спілкуванні доводиться взаємодіяти як із людьми, яких бачиш вперше, так і з 

давно знайомими людьми. 

Психологічні дослідження показали, що в основі сприйняття незнайомих людей і людей, 

з якими є досвід спілкування, лежать різні психологічні механізми. В першому випадку 

сприйняття здійснюється на основі психологічних механізмів міжгрупового спілкування, в 

другому - механізмів міжособистісного спілкування. 

До психологічних механізмів сприйняття в міжгруповому спілкуванні відносять 

процес соціальної стереотипізації, суть якого полягає в тому, що образ іншої людини 

будується на базі тих чи інших типових схем. 

Під соціальним стереотипом розуміють стійке поняття про будь-яке явище чи 

людей, що відносяться до певної соціальної групи. 

Різні соціальні групи, взаємодіючи між собою, виробляють певні соціальні 

стереотипи. Найбільш відомі етнічні чи національні стереотипи. Наприклад, стереотипні 

уявлення про ввічливість англійців, легковажність французів чи про загадковість 

слов'янської душі. 

Формування образу іншої людини також здійснюється шляхом стереотипізації. Питання 

про те, настільки точним є перше враження, досить складне. 



З одного боку, майже кожна доросла людина, яка має досвід спілкування, здатна за 

зовнішністю партнера, його одягом, манерою говорити і поведінкою достатньо точно 

визначити його соціально-психологічні характеристики: психологічні риси, вік, соціальний 

статус. 

 

В інших ситуаціях завжди існує деякий відсоток помилок. І чим менш нейтральні 

відносини, чим більше люди зацікавлені один одним, тим більша вірогідність помилок. 

Типологія психологічних характеристик людей, які необхідно враховувати при 

діловому спілкуванні, враховує темперамент, контактність, ступінь зосередженості та інші 

індивідуальні особливості. 

Контактність - це здатність виходити на контакт. За цією характеристикою 

співрозмовники поділяються на такі типи: 

1) "черепахи" - ховають свої почуття та переживання під "панциром", вони не здатні на 

їх бурхливі прояви; 

2) "хамелеони" - добре орієнтуються, швидко "підіграють" співрозмовнику: співчувають, 

обурюються, підлещуються залежно від обставин; 

3) "леви" - перебувають у постійному русі, їх внутрішній світ не обмежується переліком 

службових справ, вони відчувають свою ділову перевагу й пишаються цим; 

4) "дикобрази"- завжди стривожені, ворожі, вони ніби постійно очікують неприємностей 

від оточуючих; 

5) "безбарвні" - мов розчиняються в навколишньому природному середовищі, нічим не 

примітні, не запам'ятовуються. 

Тип цільової установки в спілкуванні формується трьома компонентами психіки - 

пізнавальністю, емоційністю і практичністю. За співвідношенням цих компонентів люди, 

що спілкуються, поділяються на такі типи: 

• мислитель - установка на пізнання світу і себе. Головне - отримати від партнера нову 

інформацію, й цю потребу треба обов'язково задовольнити, щоб виник позитивний 

емоційний контакт; 

• співрозмовник - установка на отримання задоволення від обміну почуттями, 

емоціями; 

• практик - у поведінці людини під час спілкування переважає потяг до владнання своїх 

конкретних справ. 

Залежно від того, чим керується особистість при спілкуванні, виділяють такі типи 

співрозмовників: 

• емоційний тип керується в поведінці своїм минулим. Він невпевнено почуває себе в 

нових умовах, намагається уникнути рішень, що розривають його зв'язок з минулим. У 

молодості такі люди здатні до ризику, а починаючи з середнього віку, стають консерваторами. 

Для них значущі лише ті події, що залишають яскравий слід у пам'яті. Емоційні люди важко 

змінюють свою думку про іншу людину.  

• аналітичний тип відзначається деякою байдужістю у ставленні до оточення, подій. Та 

це на перший погляд. Події глибоко цікавлять цих людей, але тільки як суто логічний 

процес. Вони самі живуть за створеним ними графіком і стежать за вчинками інших 

людей. Вони не швидкі в діях. Перш ніж діяти, вони повинні подумати. Внаслідок цього 

аналітичний тип частіше бездіяльний у кризових ситуаціях. Мова - засіб їхньої боротьби.  

• відчуваючий тип сприймає дійсність, не посилаючись ні на минуле, ні на майбутнє. 

Люди цього типу прекрасно справляються з кризовими ситуаціями та несподіванками; 

• інтуїтивний тип часто асоціюється з людиною легковажною, нереалістичною. У 

цих людей постійно виникають різні ідеї, які відразу ж намагаються реалізувати. Вони 

зазвичай не дуже пунктуальні. Добре надихають інших передбаченням майбутнього, 

хороші агітатори. Свої переконання такі люди обстоюють дуже запально. Життя часто 

стомлює їх, вони мало ним дорожать.. 



Люди, які вступають в спілкування, різні: вони відмінні за своїм соціальним 

статусом, життєвим досвідом, інтелектуальним потенціалом. При нерівності партнерів 

часто застосовується схема сприйняття, яка приводить до помилок нерівності. В 

психології ці помилки отримали назву фактора переваги. 

Схема сприйняття така. При зустрічі з людиною, яка перевищує нас за якимось 

важливим параметром, ми оцінюємо її більш позитивно, ніж коли б вона була з нами на 

рівні. Якщо ж ми маємо справу з людиною, яку ми в дечому перевищуємо, то 

недооцінюємо її. Ця схема сприйняття починає працювати не при будь-якій, а тільки 

важливій для нас нерівності. 

Для визначення параметру нерівності є два основних джерела інформації: 

• одяг людини, його зовнішнє оформлення разом з такими атрибутами, як зачіска, 

окуляри, нагороди, коштовності, а в окремих випадках такий "одяг", як машина, 

оформлення кабінету тощо; 

• манера поведінки людини (як сидить, ходить, розмовляє, куди дивиться тощо). 

Інформація про переваги звичайно "закладається" в одяг і стиль поведінки. В них 

завжди є елементи, що свідчать про належність людини до тієї чи іншої соціальної групи 

або її спрямованість на котрусь групу. Розуміння свого місця в групі в тій чи іншій 

ієрархії, а також положення інших людей багато в чому визначає спілкування і взаємодію. 

Тому виділення переваг будь-якими зовнішніми засобами завжди суттєво. 

Дія фактору привабливості при сприйнятті людини полягає в тому, що під його 

впливом певні якості людини переоцінюються чи недооцінюються іншими. Помилка в 

тому, що якщо людина нам подобається зовні, то одночасно ми схильні вважати її більш 

розумною, доброю тощо. 

Наприклад, в експерименті вчителям були запропоновані для оцінки особисті справи 

учнів і треба було визначити рівень інтелекту, відносини з ровесниками. Секрет 

експерименту полягав у тому, що для оцінки давалася одна і та сама справа, але з різними 

фотографіями - красивих і негарних дітей. Красиві діти отримали вищі оцінки своїх 

можливостей. 

Отже, чим привабливіша зовні для нас людина, тим вона здасться нам кращою і в інших 

відношеннях; якщо вона неприваблива, то інші якості недооцінюються. 

У сприйнятті партнера важливу роль відіграє фактор ставлення до нас. 

Він діє так, що люди, які добре до нас ставляться, оцінюються вище тих, що ставляться до 

нас погано.  

Психологи з'ясували думки досліджуваних з низки питань. Виявилось, чим ближча чужа 

думка до власної, тим вища оцінка людини, яка висловила дану думку.  

Ефективність ділового спілкування багато в чому визначається дотри- 

манням деяких специфічних психологічних законів. Так, дуже велике значення 

для сприйняття партнерами один одного та їх взаємодії має перше враження. 

Важливість його визначається афоризмом: "У вас ніколи не буде іншої нагоди 

залишити про себе хороше перше враження". , 

Задачею першого враження є швидка орієнтація в ситуації. 

Фахівці з психології стверджують, що у своїй реакції на ситуацію людина на 90 % 

користується почуттями і тільки на 10 % - розумом. До того ж, почуття з'являються першими і 

миттєво.  

Аби справити добре перше враження, фахівці рекомендують користуватися так званим 

"правилом 12": 

"Перші 12 кроків назустріч партнеру повинні бути впевнені, рішучі; перші 12 слів – 

приємні». 

Психологічними механізмами сприйняття і розуміння при міжособистіс-ному 

спілкуванні є експектація, ідентифікація, емпатія і рефлексія. 



Експектація - це підсвідоме формування судження про людину, яке складається 

спочатку без визначення його словами. 

Найпростіший спосіб розуміння іншої людини забезпечується ідентифікацією — 

уподібнення себе з нею. При ідентифікації людина ставить себе на місце іншої й визначає, як 

би вона діяла в подібних ситуаціях. 

Близькою до ідентифікації є емпатія - здатність розуміти хід думок та емоційний стан 

іншої людини, який дає можливість наче зсередини подивитися на партнера, тобто розуміння 

на рівні почуттів, прагнення емоційно підтримати іншу людину. Ситуація іншої людини не 

стільки продумується, скільки відчувається. 

Процес взаєморозуміння обумовлений процесом рефлексії. Під рефлексією розуміють 

усвідомлення індивідом того, як його сприймає партнер по спілкуванню. Бар'єр 

спілкування - це внутрішня перешкода психологічної природи, що заважає людині 

успішно спілкуватися 

* помилки у кодуванні інформації 

* недостатня увага до релігійних, професійних та 

вікових розбіжностей 

* наявність у людській комунікації таких 

чинників, як стиль, контекст та підтекст 

* мова 

* негативні емоції 

* занижена самооцінка 

* визначеність соціальних ролей 

* непоступливість та однобічність 

 

 

 
Бар’єри 

         в 

спілкуван-

ні  

* непоступливість та однобічність 



 

Питання 3. Мовне спілкування. Основні види ділового спілкування.  

Мовне спілкування, або вербальна комунікація - це спілкування, коли як знакову 

систему використовують мову, словесні засоби. Культура мовного спілкування має дві 

складові - культуру мовлення та культуру слухання. 

Культура мовлення - це знання складових комунікативного акту та вміння їх 

застосовувати для переконливого впливу, для передавання інформації й формування 

відповідних установок, позицій, думок. 

Культура слухання – це активна діяльність, яка передбачає як уміння мовчати, так і 

вміння використовувати вербальний зв'язок із співрозмовником для досягнення 

взаєморозуміння і розв'язання комунікативної проблеми. 

Для досягнення своєї мети в розмові, насамперед треба вміти слухати іншу людину. 

З усіх людських якостей уміння слухати найважче. Л. Фейхтвангер запевняв: «Людині 

необхідно 2 роки, щоб навчитись говорити, і 60 років, щоб навчитись слухати». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Мовне спілкування поділяється на усне і писемне. До усних видів спілкування відносять 

індивідуальну та групову бесіди, виступи, наради, переговори, суперечки тощо. 

Бесіда є найпоширенішою формою спілкування. Вона здійснюється з метою 

передавання інформації, обміну думками, почуттями та ін. Відповідно до мети спілкування 

розрізняють бесіди ритуальні (такі бесіди характерні для обрядів, ритуалів тощо; люди, 

    Рефлективне – передбачає 

регулярне використання зворотного 

зв'язку 

    З'ясовування – звернення до 

співрозмовника за уточненням у 

вигляді «прямих» запитань 

    Види слухання 

 Варто застосовувати тоді, 

коли співрозмовнику важко 

сформулювати думку або 

коли бар’єром у спілкуванні 

є різний статус партнерів 

   Дозволяє партнеру 

висловити свої почуття 

     Нерефлективне – 

уважне слухання з 

мінімальним мовним 

втручанням 

   Перефразування – формування 

думки співрозмовника своїми 

словами з метою визначення 

точності розуміння 

   Відображення почуттів – під 

час слухання акцент роботи на  

зміст повідомлення, а на емоційне 

ставлення   

   Резюмування – використовується, 
якщо під час розмови увага 

переключається на інше, другорядне 

питання. 
Використовують для підбиття 

підсумків з метою роз’яснення 

конфліктів 



спілкуючись, дотримуються певного мовленнєвого етикету), особистісні (спілкування між 

близькими людьми - рідними, друзями, дітьми; вважається, що саме в таких бесідах 

проявляються етико-психологічні засади спілкування, гуманістичні установки індивіда, його 

етнопсихологічні особливості) та ділові (предметом яких є конкретна справа). 

Залежно від кількості співрозмовників бесіди поділяють на індивідуальні та . групові. 

Ділова бесіда може виконувати такі функції: обмін діловою інформацією, контроль і 

координація розпочатих дій, формування перспективних заходів, стимулювання активності 

партнера зі спілкування, його розумових здібностей, пошук і розроблення стратегій і 

міжособистісних стосунків поведінки тощо. Індивідуальна бесіда характеризується наявністю 

діалогу між двома спів розмовниками. Метою проведення ділових індивідуальних бесід є 

уточнення позиції кожного учасника взаємодії, одержання додаткової інформації про них, 

знаходження пояснення тим чи іншим їхнім діям. Зазвичай ділові індивідуальні бесіди 

поділяються на дві групи: 

• бесіди "вільні" з двостороннім обміном інформацією, що відбуваються 

без спеціальної підготовки; 

• бесіди, спеціально підготовлені й суворо регламентовані. 

Водночас ділова бесіда може бути офіційною та неофіційною, короткочасною або 

довготривалою, корисною або безкорисною, добровільною або 

вимушеною. 

Ділові люди великого значення надають телефонній бесіді. І це не випадково, адже 

телефонне спілкування є найпростішим способом встановлення контакту. Вважається, що 

вміння ділової особи розмовляти телефоном впливає на її особистий авторитет і авторитет 

установи, в якій вона працює. Як стверджують психологи, час телефонних бесід зростає за 

рахунок емоційного забарвлення, мовної нечіткості, неділового характеру фраз, тобто на 

ділову інформацію витрачається дві третини часу, а одна третина йде на паузи й вираження 

власних емоцій щодо почутого. Саме тому дуже важливо не лише вести коротку розмову 

телефоном, а й швидко перебудовуватися, реагуючи на різні теми й різних партнерів. Етика 

телефонної бесіди передбачає ввічливість і доброзичливість тону. Телефоном не варто 

говорити занадто голосно, так само й пошепки - вас мають почути на іншому кінці дроту. І 

хоча розмову з незнайомою людиною спланувати складно, однак і ця бесіда має відбуватися 

згідно із загальними вимогами: взаємне представлення, введення співрозмовника в курс 

справи, обговорення проблеми, лаконічність висловлювань, точність формулювань, 

чіткість дикції, завершальні слова. 

Виступ - форма спілкування однієї людини з групою з метою передавання інформації, 

знань, оцінок та вражень. 

Нарада - вид ділового спілкування, в процесі якого відбувається обмін інформацією та 

досвідом на основі колективних знань, а також виробляються та ухвалюються рішення, які 

доводять до виконавців. 

Виділяють такі види нарад, як проблемна, інструктивна, оперативна, без збирання 

учасників. 

Переговори - це зустрічі і наради представників різних фірм щодо розгляду бізнес-

питань. Призначені для того, щоб із допомогою взаємного обміну думками у формі пропозиції 

про вирішення поставлених проблем укласти угоду й отримати результати, що відповідають 

інтересам ділових партнерів. 

Усі зазначені тут індивідуальні і групові форми спілкування мають спрямовуватися на 

розвиток зацікавленості учасників обговорення проблеми, підвищення активності людини, 

актуалізацію її творчого й комунікативного потенціалу. 

Писемне спілкування відбувається у вигляді ділових листів, серед яких вирізняють 

такі: 

• лист-повідомлення; 

• інформаційний лист; 



• лист-підтвердження; 

• супровідний лист; 

• лист-запрошення; 

• гарантійний лист; 

• лист-прохання; 

• лист-відповідь. 



 


