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Тема уроку: Етикет ділової людини. 

Мета уроку: 

освітня: забезпечити засвоєння основних понять: мораль, моральність, етика 

ділових відносин 

розвивальна: розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у 

навчальному матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати 

свої думки; 

виховна: сприяти етичному вихованню учнів, виховувати моральні цінності в 

учнів 

Базовими категоріями аналізу етичних та психологічних засад бізнесу та 

менеджменту є ―етика‖, ―мораль‖, ―моральність‖, психологія, ―етикет‖, 

―ділові відносини‖, ―організація‖, тому зупинимось на їх означенні. 

Етика (з грецьк. еthos – норов, звичай, характер) – система знань (наука) 

про мораль та моральність, їх сутність та історію розвитку, їх роль та місце в 

житті людини. 

Етика – система знань про добро та зло, їх актуалізацію в житті та 

поведінці людини. 

Мораль (з лат. моris – норов, звичай, характер)– теоретична сукупність 

поглядів на мораль та моральність, моральнісні відношення, якості, 

діяльність людини; це моральні принципи, норми і правила поведінки. 

Мораль визначає цінності людини, регулює її поведінку з точки зору 

принципового протиставлення добра та зла. 

Моральність– поведінка, вчинки, якості, відношення, діяльність людини 

як результат безпосередньої реалізації моральних ідей, цінностей, принципів, 

норм і правил поведінки. 

Психологія – система знань про психологічні закономірності, прояви та 

механізми психіки. 

Ділові відносини – відносини між суб’єктами ділової сфери суспільного 

буття. 

Етика ділових відносин – система знань про моральні засади ділових 

відносин. 

Психологія ділових відносин – система знань про психологічні засади 

ділових відносин. 



В науковій літературі частіше зустрічаємо термін ―етика ділових 

відносин‖, рідше ―психологія ділових відносин‖. Але, якщо ми уважно 

подивимось, то зможемо побачити, що в посібниках з етики ділових відносин 

значною, є саме психологічна складова. Це пов’язано з тим, що по-перше, 

психологія ділових відносин як самостійна дисципліна менше досліджена, 

по-друге, у багатьох випадках непросто вичленити з етичної сфери ділових 

відносин суто психологічну. Адже психологічні знання, дії по відношенню 

до інших на основі врахування психології людини, соціальної групи, вже 

само по собі є етичним явищем. 

Наприклад: бути розумним, уміти мислити. Це явище психології, певний 

механізм. Але з іншого боку це цінність. Якщо ділова людина, керівник не 

вміє критично мислити, аналізувати, навряд чи вона зможе діяти, взаємодіяти 

в руслі етичних, ціннісних норм. 

Коли ми говоримо про моральність ставлення до підлеглих, партнерів, ми, 

в тому числі, маємо на увазі знання і врахування психологічних явищ, 

психологічної сфери особистості та соціального середовища. 

Основні поняття і ключові слова: етика, мораль, моральність, 

психологія, ділові відносини, етика ділових відносин, психологія ділових 

відносин. 

 

Діловий етикет 

Поняття етикету 

Ділові стосунки  і культура комунікації в цілому має не тільки внутрішню 

(моральну, психологічну), а й зовнішню сторону – етикет, норми якого 

досить значущі в моральному плані. 

Етикет– це сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви 

людських стосунків (ставлення до інших, форми звертання, манери, стиль 

одягу тощо). Це складова зовнішньої культури окремої людини і суспільства 

в цілому. Етикет є певною формою церемоніалу, це мова символів. 

Дослідження підтверджують, що етичні засади поведінки людини мають 

глибокі історичні корені. Так, зберігся зміст рукопису ―Повчання Кочемні‖, 

датований кінцем ІІІ тисячоліття до н. е. Складовими його змісту є поради 

старших молодим щодо поведінки в суспільстві. Вперше згадується про 

необхідність бути чистим і охайним, вміти користуватися столовими 

приборами. 

Ще Конфуцій розумів, що люди потребують зразків, згідно з якими вони 

мають поводитися. Таким зразком у конфуціанстві є принцип Лі (лі-етикет). 

Лі-етикет, на думку Конфуція, повинен був сформувати гармонійні 

відносини між людьми, регулювати поведінку в різних життєвих ситуаціях. 

Одним з Лі було саме життя самого Конфуція. 



Етикет виник в епоху Середньовіччя в середовищі феодалів (лицарів). 

Лицарі виробили власний кодекс честі, моральні норми, які були 

запроваджені у житті і суворо дотримувалися. Належність лицарів до їхнього 

суспільного стану вимагала дотримання чіткої ієрархії, уваги до 

різноманітних ритуалів, символів, атрибутики. 

Але особливо складними та суворими правила поведінки існували при 

дворі монарха. Сам термін ―етикет‖ увійшов до лексикону за часів правління 

французького короля Людовіка ХІV (ХVІІ ст.) як порядок і форма 

ввічливості при дворах монархів. На одному з вишуканих, величезних 

прийомів короля гості одержали картки (етикетки) зі зводом правил 

поведінки в конкретних церемоніях. 

В Росії норми етикету активно вводилися в період царювання Петра І. У 

1717 р. за розпорядженням царя була видана книга ―Юності чесне зерцало, 

або показання до життєвого обходження, зібране від різних авторів‖. У збірці 

молодим дворянам давалися поради, як поводити себе в товаристві. 

Сучасний період глобалізації, розвитку комунікації, діалогу культур 

вимагає посилення уваги до дотримання норм етикету. До загальних 

принципів сучасного етикету відносяться: 

 гуманізм і людяність, які вимагають бути ввічливим, тактовним, гречним, 

скромним; 

 доцільність дій, яка дає змогу людині поводитися розумно, просто, зручно; 

 краса поведінки, шляхетності; 

 дотримання звичаїв і традицій тієї країни, в якій перебуває людина. 

Існує п’ять видів етикету: придворний, військовий, дипломатичний, 

загальногромадянський і діловий (службовий). 

В етикеті, як правило, закладені певні моральні принципи. Водночас 

етикет має суто зовнішню, часом відірвану від свого морального змісту, 

форму. Адже за суворим дотриманням правил етикету може критися 

недоброзичливе ставлення до інших. В цьому разі етикет стає формою 

лицемірства. 

Безпосередньо з мораллю пов’язані такі норми етикету: ввічливість, 

тактовність, коректність, вихованість. 

Діловий етикет  

Як ми вже вище визначили, етикет – це сукупність правил поведінки, які 

регулюють зовнішні прояви людських стосунків (ставлення до інших, форми 

звертання, манери, стиль одягу тощо). 

Попри універсальний характер етикету є певні особливості його прояву в 

сім’ї, в громадських місцях, на роботі тощо. 



Діловий етикет – норми, які регулюють стиль роботи, манеру  поведінки 

і спілкування при вирішенні ділових проблем; це встановлений порядок і 

норми  взаємовідносин на службі, з керівництвом, у відносинах між 

колегами, партнерами, клієнтами. 

Важливими сферами та формами ділового етикету є: 

 офіційні та протокольні форми привітання та представлення; 

 подарунки в ділових відносинах; 

 етикет національних символів; 

 візитна картка; 

 діловий одяг; 

 ділова субординація; 

 етикет в рекламі та ін. 

Основою етикетних норм є: дотримання певної дистанції між 

працівниками різних рангів, толерантне ставлення до думок інших, уміння 

визнавати свої помилки, бути самокритичним, уміння використовувати  в 

суперечці аргументи, а не владу чи авторитет та ін. 

Діловий етикет потрібно розглядати в поєднанні з етикою, оскільки лише 

за такої умови його використання є плідним, бо сприяє ефективній взаємодії 

керівника з підлеглими, співробітників між собою, працівників будь-якої 

установи з клієнтами. 

Різновидом ділового етикету є службовий етикет. 

Службовий етикет – сукупність найдоцільніших правил поведінки там, 

де відбувається професійна діяльність (на виробництві, в будь-якій 

організації). 

Дотримання правил і вимог службового етикету є обов’язковим для всіх, 

адже це сприяє створенню сприятливого морально-психологічного клімату 

для людей, під впливом якого формується гарний настрій людини. Гарний 

настрій впливає на здоров’я людини, на продуктивність її праці. Не 

випадково великі фірми та корпорації створюють власні Кодекси честі, в 

яких передбачено норми взаємин та правила службового етикету. 

Важливим аспектом подальшого розвитку ділового етикету стосунків є 

пошук, вироблення його засадничих принципів. Так, відомий американський 

соціолог Джен Ягер, базовими визначає шість таких принципів [30]: 

 пунктуальність (вчасно виконуйте роботу); 

 конфіденційність (не говоріть лишнього); 

 ввічливість, привітність і  доброзичливість; 

 уважне ставлення до оточуючих (турбуйтеся про інших, а не тільки про 

себе); 

 зовнішній вигляд (умійте правильно одягатися); 



 грамотність (говоріть і пишіть гарною мовою). 

Поняття ділового протоколу 

Успішність ділових контактів між партнерами, особливо представниками 

різних країн, значною мірою залежить від дотримання певних протокольних 

звичаїв та правил. 

Слово ―протокол‖ (від грецького protokollon означає: protos – 

перший, kolla  – клеїти). У візантійській дипломатії слово трактувалось як 

правила оформлення документів й означало першу частину документа, в якій 

перераховується склад учасників зустрічі. В наш час протокол являє собою 

сукупність правил поведінки, норм і традицій, які регулюють порядок різних 

церемоній, офіційних та неофіційних зустрічей, форму одягу та ін. 

―Протокол – це суворе дотримання певних обов’язків‖ (Жан Серре). 

Французький дипломат Ж. Камбон зазначає: 

 

Діловий протокол – правила, що регламентують порядок зустрічей і 

проводів делегацій, проведення бесід і переговорів, організацію прийомів, 

форму одягу, ведення ділового листування, підписання договорів, угод та ін. 

Протокол допомагає створити дружню і невимушену обстановку під час 

зустрічей, переговорів, прийомів, що сприяє взаєморозумінню і досягненню 

бажаних результатів, допомагає вирішенню ділових питань. 

У міжнародних стосунках використовується дипломатичний протокол –

сукупність правил, традицій, яких дотримуються в міжнародних стосунках. 

Він є складовою дипломатії і формою, яка створює відповідні умови 

відносин між державами, урядами на основі миру, взаємоповаги, дружби. 

Дипломатичний протокол є зразком міжнародного спілкування, на який 

рівняються всі організації та приватні особи. Норми протоколу обов’язкові 

для виконання всіма учасниками міжнародного спілкування. Відступ від 

дипломатичного протоколу або порушення його норм сприймається як 

неповага до держави і може призвести до конфліктних ситуацій. 

На відміну від дипломатичного, правила ділового протоколу більш гнучкі, 

їх дотримуються менш суворо. 

Основними етичними принципами ділового протоколу, на думку фахівців, є 

ввічливість, тактовність, 

взаємоповага, гідність, порядність. 

 Ввічливість. Це дотримання загальноприйнятих правил поведінки, 

вміння поводитися між людьми відповідно до обставин. Ввічлива людина 

при спілкуванні завжди буде враховувати вік, стать, соціальний статус 

партнера. Ввічливість тотожна таким поняттям як інтелігентність, 

порядність, тактовність, толерантність. 



 Тактовність. Це вміння дотримуватись такту у стосунках з іншими 

людьми. Такт – почуття міри, що підказує найбільш правильний підхід, 

найбільш делікатну лінію поведінки. Тактовна людина звертає увагу не 

тільки на зміст своїх слів, дій чи вчинків, а й на їх форму, враховуючи 

індивідуальні відмінності партнера, його психологічний стан, настрій. 

Відсутність такту – безтактність, проявляється у невмінні людини 

контролювати свою поведінку й управляти емоціями. Безтактність може 

виявитись у фамільярності, коли людина спеціально чи несвідомо порушує 

певну дистанцію спілкування, що існує між людьми різного віку, статі, 

соціального статусу. 

Протокол визначає межі, методи, поведінку і етикет, встановлює правила 

офіційного та особистого спілкування. Дотримання протоколу є свідченням 

тактовності людини. 

Взаємоповага. Правила протоколу не є священними, але їх дотримання є 

елементом поваги до країни, національних особливостей, місцевих звичаїв, 

до партнерів по ділових стосунках. 

Гідність. Уміння виходити зі складних ситуацій в ділових стосунках 

(ділових переговорах), уміння з гідністю представляти свій народ, країну, 

організацію (фірму),  почуття власної гідності, честі, уміння відстояти власні 

інтереси, власну точку зору – важливі аспекти поведінки в рамках ділового 

протоколу, незважаючи на його суворі рамки. Норми протоколу не можуть 

бути застиглими. Досвідчені партнери знають, коли і як, у разі потреби, 

вийти з них. Головне при цьому – повага, теплі та гуманні почуття до 

партнера, уміння подякувати за приємне ділове спілкування й увагу. 

 Порядність. Складовою протоколу є порядність. Це поняття допомагає 

людині утримуватися від негативних вчинків: обман, підступність, 

приниження гідності іншої людини, шахрайство та ін. Навпаки, непорядна 

людина може підвести, написати анонімку, недбало ставитися до роботи, 

використовувати свій службовий стан в корисливих цілях та ін. 

Дотримання правил ділового протоколу дає можливість підтримувати 

порядність і престиж фірми, сприяє створенню сприятливого психологічного 

клімату в процесі спілкування, що впливає на успішне вирішення справи та 

закладення основи для взаємовигідних ділових стосунків в подальшому. 

Основні поняття і ключові слова: діловий етикет, службовий етикет, 

протокол, діловий протокол, дипломатичний протокол. 

2.3 Предмет та завдання етики та психології ділових відносин 

Предмет етики та психології ділових відносин, як міждисциплінарної 

науки, містить у собі два блоки проблем, які нерозривно повязані. 

Це  предмет етики ділових відносин – етичні засади ділових відносин, та 

предмет психології ділових відносин – психологічні засади ділових відносин. 



Предмет етики ділових відносин 

Економічна діяльність, бізнес, менеджмент можуть успішно здійснюватися 

тільки за наявності загальноприйнятих етичних норм. Повинні існувати певні 

правила, норми, що вказують, яка поведінка є допустимою, а яка ні. Адже, 

якщо діловий партнер не ―тримає слово‖, зриваються переговори, 

постачаються неякісні товари, відбувається обман, нечесна конкуренція, 

неповага, грубість  до партнерів, клієнтів, покупця – це все буде гальмувати 

економічні успіхи, бізнес. 

Деякі з етичних правил, норм записані в вигляді законів і нормативів, деякі 

є елементом традиції, культури, релігії, моралі. (Прикладом є розгляд 

―золотого правила моральності‖ в розд. 1.5.3). 

Сукупність формальних і неформальних етичних норм складає предмет 

етики ділових відносин. 

Як складова економічної етики та етики бізнесу, етика ділових 

відносин визначає систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів у 

відносинах між виробниками і споживачами, між організаціями 

(підприємствами), між організаціями та державою, в самих організаціях та ін. 

Використання принципів та норм етики ділових відносин впливає на [7]: 

 регулювання відносин між економічними суб’єктами ринку на підставі 

виконання договірних зобов’язань та дотримання права (виконання 

сторонами контрактних зобов’язань, покриття збитків партнеру в разі 

заподіяння шкоди, запобігання порушень ділової практики та вільної 

конкуренції, додержання правил та норм, що стосуються реклами, 

використання товарних знаків та ін.); 

 виконання норм та правил державного регулювання,  в основі яких заходи 

контролю з боку держави за додержанням законодавства, стандартів, 

постанов та розпоряджень з конкретних питань підприємницької діяльності; 

 регулювання відносин бізнесу із споживачами, направлене на сумлінне 

ставлення до споживача (чесність та достовірність характеру реклами, 

задоволення вимог споживачів щодо кількості, якості, асортименту, 

новизни, технічних характеристик товарів, дотримання стандартів та вимог 

щодо сертифікації продукції та ін); 

 відносини бізнесу із суспільством, які передбачають рішення та дії 

підприємців, спрямовані на підвищення рівня життя як працівників 

організації, так і суспільства загалом; 

 культуру ділового партнерства, що базується на довірі, добропорядності, 

чесності, вмінні тримати своє слово, виключенні обману, 

безвідповідальності, зловживань довірою партнера, а також забезпеченні 

етичного ставлення підприємця до своїх працівників. 



Важливою запорукою успішної діяльності організації є менеджмент 

(управління). В сучасних теоріях управління значна роль відводиться 

етичним аспектам управління. 

Як складова менеджменту організації етика ділових відносин визначає 

систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів відносин між 

керівником і співробітниками, відносин в організації загалом. 

Ефективність бізнесу, ефективність діяльності організації значною мірою 

залежать від моральних якостей керівника, які виявляються у його діловій 

поведінці, взаємодії та спілкуванні (відповідальність за доручену справу, 

корпоративна солідарність, самовдосконалення, повага до людей та ін.). 

Так, японська фірма ―Мацусіта електрик‖ у своєму етичному кодексі 

визначила, що менеджери, керівники повинні дотримуватися таких 

цінностей, як об’єктивність, справедливість, здатність згуртувати інших, 

скромність, вміння висловлювати позитивну оцінку діяльності іншої людини. 

Американська асоціація вищих керівників 250 корпорацій опублікувала 

звіт про етичну політику і практику своїх членів. У звіті зроблено висновок 

про те, що менеджери, особливо вищої ланки, повинні підтримувати норми 

етичної поведінки, виступати ініціаторами формування етичних цінностей у 

компаній [7]. 

Значимість етики ділових відносин також полягає у тому, що вона виконує 

функції не тільки моральної оцінки, але, що важливо, є засобом прийняття 

рішень, що дає можливість правильно вирішувати бізнесові та управлінські 

питання, розв’язувати суперечливі та конфліктні проблеми морального 

характеру. 

Предмет психології ділових відносин 

Предметом психології ділових відносин є психологічні основи ділових 

відносин. 

Як складова економічної психології або психології бізнесу психологія 

ділових відносин досліджує психологічні основи ділових відносин у таких 

сферах: ділова комунікація (спілкування), стреси, конфлікти, ведення 

переговорів, реклама, імідж та ін.) 

Як складова психології менеджменту психологія ділових відносин 

досліджує організаційну психологію, психологію груп, психологію 

мотивації, психологію інновації, стреси, психологію конфліктів, ділову 

комунікацію (спілкування) та ін.) 

Узагальнюючи можемовизначити предмет етики та психології ділових 

відносин – система знань про моральні та психологічні засади ділових 

відносин. 



Основні поняття і ключові слова: предмет етики ділових відносин, 

предмет психології ділових відносин,предмет етики та психології ділових 

відносин. 

 Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати 

відповіді на контрольні питання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Проаналізуйте поняття ―етика‖, ―мораль‖, ―моральність‖, ―етикет‖. 

2. Охарактеризуйте явище та поняття ділових відносин. 

3. Дайте означення поняття ―етика ділових відносин‖. 

4. Дайте означення поняття ―психологія ділових відносин‖. 

5. В чому полягає сутність та зміст ділового етикету? 

6. Чому діловий етикет вважається економічною категорією? 

7. Що таке діловий протокол? Яку роль він відіграє в  діловій сфері? 

8. Проаналізуйте основні етичні принципи ділового протоколу. 

Творче завдання: чи доцільно дотримуватися етики ділових відносин. 

Доведіть свою думку. 

Відповіді на питання надсилати на адресу irinanikolaevna1977@ukr.net. 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  

Урок № 4 

Тема уроку: Техніка ділового спілкування. 

Мета уроку: 

освітня: забезпечити засвоєння цілей, стратегії, тактики та стилів спілкування 

розвивальна: розвивати в учнів уміння спілкуватися в діловому середовищі; 

виділяти головне, суттєве у навчальному матеріалі, порівнювати, 

узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; 

виховна: сприяти вихованню в учнів толерантності під час спілкування, 

виховувати повагу до партнерів, колег, співробітників 

Спілкування — це складний, багатогранний процес встановлення і 

розвитку контактів між людьми. Відповідно до цілей та засобів спілкування 

поділяють на ідеальне (коли відбувається обмін між людьми ідеями, 

уявленнями, переживаннями) та матеріальне (коли люди спілкуються за 

допомогою якихось предметів). Коли кажуть про засоби спілкування^ мають 

на увазі те, за допомогою чого люди взаємодіють між собою або 

обмінюються інформацією (слова або жести, міміка тощо). Якщо йдеться про 

прийоми спілкування, то це способи кодування, передачі інформації або 

впливу людей один на одного. Іноді говорять про канали спілкування — то 
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це шляхи або напрями, якими інформація передається від однієї людини до 

іншої . 

Спілкування як комунікативна діяльність характеризується за допомогою 

таких понять, як "цілі", "стратегія", "тактика". Комунікативні цілі людини 

визначаються її потребами, зокрема: потребою у взаємодії з іншими людьми; 

потребою в отриманні інформації; потребою в пізнанні себе та іншого, в 

самоактуалізації. Проте умовою ефективного спілкування є правильно 

обрана його стратегія і тактика її здійснення. Кажуть, що хороший шахіст 

той, що передбачає ситуацію хоча б на два кроки вперед, тобто виграє, як 

правило, той, хто є кращим стратегом. Провідні світові школи по-різному 

визначають стратегію: і як унікальний та послідовний спосіб, в який 

створюється цінність, і як узагальнюючу модель дій, необхідних для 

досягнення поставлених цілей, і як принципове вирішення того, яким чином 

подолати все, що заважає досягненню цілі. Виходячи з цього, можна сказати, 

що стратегія спілкування — це загальна схема дій або загальний план 

досягнення мети, а тактика — розробка послідовних дій, що ведуть до 

досягнення визначеної мети. 

 Стратегія полягає у пошуку та розробці індивідуального, неповторного 

способу дій, це творення особливого виду цінності. Відмежування стратегії 

від результативного процесу є неправильним. За М. Портером, на вибір 

стратегії або нестратегії (що більш поширено) впливає все те, що людина 

думає про інших, а також те, як вона оцінює себе та свої можливості [265]. 

Людей, здатних до стратегічного мислення, загалом немало, але серед них 

тільки одиниці тих, хто, спілкуючись з іншими, виявляють себе як стратеги. 

Ці люди начебто бачать те, що колись обов'язково відбудеться. Вони більше 

слухають інших, ніж говорять самі, відчувають себе відповідальними за 

інших людей, за справу, за організацію. І, за спостереженнями, вони живуть і 

працюють не заради грошей, а за принципом "бути". 

Будь-яке ділове спілкування передбачає вирішення стратегічних і тактичних завдань. Конкретний очікуваний результат — це тактичне завдання ділового спілкування. Але воно, в свою чергу, може передбачати вирішення стратегічного завдання — встановлення довготривалих ділових контактів. 

Для створення ефективної стратегії в діловому спілкуванні менеджеру слід 

враховувати певні закономірності, що визначають процеси міжособистісних 

взаємин, а саме те, що: 

 • сприйняття людьми зовнішніх впливів залежить від їхніх 

психологічних структур; 

 • самооцінка людини не є адекватною і іншого вона розуміє не так, як 

той хотів би; 

 • при передачі інформації відбувається її втрата або перекручення; 

 • на характер спілкування впливає інстинкт самозбереження людини 

(особливо статусу, свободи, гідності); 

 • відбувається компенсація одних якостей людини іншими, недоліків в 

одному — позитивними якостями в іншому. 



Будь-яка зміна стратегії потребує кардинальної перебудови процесу 

спілкування, для чого слід провести підготовчу роботу, змінити тактику. 

Коли йдеться про тактику, то визначаються варіантність поведінки (залежно 

від ситуації) та її маневреність (добираються стилі, способи, форми тощо). Ту 

саму стратегію при спілкуванні з різними людьми можна досягти, 

використовуючи різні тактики. їх добір залежить від установок особистості 

на моральні цінності, її інтересів, а також від вміння розпізнавати 

психологічні особливості своїх співрозмовників та використовувати 

психологічні механізми взаємодії. 

При розгляді природи спілкування традиційно виокремлюють стилі як його 

інтегровані характеристики. Під стилем розуміють, звичайно, систему 

прийомів впливу на поведінку інших людей. Стилі спілкування менеджера 

відповідають стилям управління, тому їх можна описати як авторитарний, 

демократичний та ліберальний. 

При авторитарному стилі менеджер використовує жорсткі прийоми 

спілкування, дає вказівки, інструкції, віддає накази. Він не любить, коли інші 

виявляють ініціативу, не хоче, щоб з ним дискутували, обговорювали 

прийняті ним рішення. Той менеджер, який дотримується авторитарного 

стилю спілкування, наприклад, за наявності проблеми скаже так: "У зв'язку з 

проблемою я вимагаю, щоб Ви зробили так і так...". При ліберальному стилі 

спілкування проблеми обговорюються формально, при цьому менеджер 

зазнає різних впливів, не виявляє ініціативи у спільній діяльності. Той 

менеджер, який дотримується цього стилю спілкування, скаже так: "У нас є 

проблема, йдіть, думайте і робіть, як хочете". Демократичний стиль, навпаки, 

передбачає, що активність учасників спілкування та їхня ініціатива 

підтримуються, завдання та способи їх виконання обговорюються, 

поважається думка кожного учасника спілкування. Той менеджер, який 

дотримується демократичного стилю, скаже так: "У нас є проблема. Як Ви 

думаєте, що нам краще зробити у цій ситуації...". Тобто, якщо для 

авторитарного стилю спілкування характерним є виокремлення свого "Я", то 

для демократичного — типовим займенником є "Ми". Це найбільш 

ефективний стиль спілкування для менеджера. 

Психологи розрізняють також стилі спілкування за спрямованістю — на 

іншого або на себе . Якщо людина легко погоджується з іншими, то кажуть, 

що у неї піддатливий стиль. Якщо ж співрозмовник прагне досягти успіху у 

спілкуванні та діяльності, контролюючи інших, його стиль називають 

агресивним. Якщо людина зберігає емоційну дистанцію, незалежність у 

спілкуванні, її стиль вважають відчуженим. Крім того, розрізняють ще такі 

стилі: альтруїстичний (допомога іншим), маніпулятивний (досягнення 

власної мети за рахунок іншого) та місіонерський (обережний вплив). Як 

правило, у реальному житті менеджери виявляють також такі стилі 

спілкування: спільної творчої діяльності; дружньої прихильності; 



спілкування як дистанція; спілкування як залякування; спілкування як 

загравання. 

Спілкуючись, люди виявляють різні стереотипи поведінки, які називають 

моделлю спілкування. Серед них, наприклад, такі: 

 • "Монблан" (диктаторська модель). Для людини, що демонструє таку 

модель спілкування, характерним є відчуженість від співрозмовника; 

уявлення про всіх людей як про сіру масу; створення великої дистанції між 

собою та іншими; зверхність, підкреслення свого соціального статусу або 

віку; використання спілкування в основному для отримання або передачі 

інформації; 

 • "Китайська стіна" (неконтактна модель). При цьому характерними є 

небажання співпрацювати; велика психологічна дистанція; відсутність 

зворотного зв'язку; 

 • "Тетерев" (гіпорефлексивна модель). При цьому дуже великою є 

зосередженість на собі. Така людина слухає лише саму себе; у неї відсутні 

реакції на співрозмовників; вона не вміє вести діалог; 

 • "Гамлет" (гіпрефлексивна модель). Для такої людини важливим є те, 

як її сприймають співрозмовники; вона виявляє недовірливість, 

образливість, нерідко неадекватно реагує на інших; 

 • "Робот" (негнучке реагування). Така людина не вміє вести діалог, не 

сприймає зміни ситуації та настрою співрозмовника; зворотний зв'язок її 

не цікавить. При цьому характерними є жорстка логіка, спілкування за 

раніше складеною програмою; 

 • "Я сам" (авторитарна). Така людина домінує у розмові, не бажає 

слухати інших, ставиться до них зверхньо, зворотні зв'язки для неї мають 

слабке значення; 

 • "Локатор" (диференційна увага). Для такої людини характерним є 

орієнтування не на всіх співрозмовників, а лише на їх частину (друзів або 

ворогів), виділення так званих улюбленців; 

 • "Спілка" (активна взаємодія). Для людини, що дотримується такої 

моделі спілкування, характерним є вміння вести діалог, уважне слухання 

інших, підтримання мажорного настрою у співрозмовників, намагання 

приймати рішення спільними зусиллями; наявність прямих і зворотних 

зв'язків. 

Кожний з нас хоч і є унікальною особистістю, але набір моделей, 

стереотипів спілкування має невеликий. Звичайно, використовуються дві-три 

моделі. З них найбільш ефективною є модель "Спілка". Інші моделі 

будуються на механізмах психологічного захисту і менеджеру не слід їх 

використовувати, оскільки спілкування не буде ефективним. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Що таке спілкування? 



2. Моделі спілкування, їх характеристика. 

3. Дайте означення поняття ―етика ділових відносин‖. 

Творче завдання: яка модель спілкування, на Вашу думку, 

найефективніша в діловому спілкуванні. Доведіть свою думку. 

Відповіді на питання надсилати на адресу irinanikolaevna1977@ukr.net. 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я.  
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