
 

Урок № 6 - 7 

Тема уроку: Проведення ділової бесіди, телефонної розмови, ділових 

переговорів 

Мета уроку: 

освітня: навчити учнів проводити ділові бесіди, телефонні розмови, ділові 

переговори 

розвивальна: розвивати в учнів уміння виділяти головне, суттєве у навчальному 

матеріалі, порівнювати, узагальнювати факти, логічно викладати свої думки; 

виховна: сприяти етичному вихованню учнів, виховувати повагу до партнерів, 

колег, співробітників 

Техніка ведення ділових індивідуальних бесід 

Відомо, що японці при зустрічі обмінюються візитними картками і тільки після 

цього розпочинають ділову бесіду. З якою метою вони так роблять? Напевно, 

щоб дізнатися «хто є хто» і відповідно з цим будувати стратегію і тактику 

розмови, а також певним чином себе поводити. 

Назвемо вихідні рубежі, від яких треба будувати бесіду: 

1. З'ясувати «хто є хто». 

2.Вибрати місце зустрічі. 

Найкраще, коли ділового партнера ви приймаєте у себе, оскільки рідні стіни, де 

ви звикли керувати, надають вам впевненості і переваги. 

Якщо партнер запрошує вас на розмову в свій офіс, намагайтесь цього 

уникнути. Запросіть його до себе. Якщо вам цього зробити не вдається, в 

такому випадку домовтеся про зустріч на нейтральній території (кафе, клуб, 

бібліотека і т.д.). 

3.З'ясувати мету ділової бесіди. 

У психологічному аспекті це означає вивідати, хто більше зацікавлений у 

розмові, тобто «кому це більше потрібно» (рис. 1). 

Якщо вам, то спробуйте це приховати. Якщо партнерові, то спробуйте 

опосередкованими запитаннями з'ясувати міру його зацікавленості і -

 «закручуйте гайки», тобто домагайтесь вигідніших для вас умов. 



Прийоми, які можуть викликати у співрозмовника до вас симпатію і 

довіру. 

1. Помічайте по ходу бесіди всі позитивні якості партнера і говоріть про них 

своєму співбесіднику. Подайте це через «лупу», тобто трохи перебільшуйте. 

Але не занадто, бо у партнера можуть виникнути дві реакції: 

 або він зрозуміє, що ви перед ним схиляєтесь і почне домінувати в 

розмові; 

 або ж запідозрить, що ви з ним нещирі і хочете надмірною похвалою 

приспати його пильність. 

2. До розумної межі завищіть свої вимоги, тобто поставте жорсткіші 

початкові умови. Ви матимете запланований простір для «відступу», а 

ваш партнер буде щасливим від своєї маленької перемоги. 

3. Критикуйте в позиції партнера тільки ті суттєві моменти, які можуть 

зашкодити вашим намірам у досягненні успіху. 

Якщо вам щось не подобається в бесіді із партнером, але воно таке, що вас 

«кровно не зачіпає», - не показуйте цього. Зробіть нейтральний вираз обличчя, 

уважно слухайте і кивайте головою. 

4. Прагніть уникати в розмові слів, які характеризують крайні смислові та 

емоційні полюси. Наприклад: «Я абсолютно впевнений», «Я стопроцентно 

гарантую», «Він - негідник», «От здорово!» і т.д. 

5. Дайте можливість своєму партнерові зберегти «добру міну при поганій 

грі», тобто лице, гідність. Це означає, що своєю поведінкою ви не повинні 

показати, що ваші аргументи були переконливішими, що ви отримали над 

партнером ділову чи моральну перемогу. 

6. «Не грюкайте дверима!». Іншими словами, якщо ділова індивідуальна 

бесіда не привела вас до рятівного успіху, в будь-якому випадку з 

гідністю сприйміть свою поразку і розійдіться по-дружньому із 

партнером. В такому разі ви залишаєте за собою можливість ще раз вийти 

з ним на контакт. Репутація ваша збережеться, а майбутнє покаже: 

виграли ви чи програли. 

Техніка спілкування по телефону 

Вважається, що оптимальний час телефонної розмови в межах З хв, з яких: 

 взаємне представлення - 20 ± 5 сек; 

 введення співрозмовника в курс справи - 40 ± 5 сек; 

 обговорення ситуації -100 ±5 сек; 

 заключні слова - 20 ± 5 сек. 



Ми не заперечуємо проти такої структури розподілу розмови в часі. Наведений 

приклад можна розглядати як бажаний варіант. Насправді спланувати розмову 

подібним чином досить важко, бо телефонна розмова із незнайомим абонентом 

нагадує рівняння з багатьма невідомими. 

З погляду психології, можна говорити тільки про принципи побудови ділової 

телефонної розмови. 

Багаторічний досвід ділових телефонних розмов автора цих рядків із 

генеральними директорами і провідними спеціалістами великих ма-

шинобудівних заводів підказує, що структура розмови в часі є вторинною 

порівняно із іншими чинниками, які виступають на перший план. 

Розглянемо цей екстремальний варіант телефонної розмови. 

...Уявіть собі генерального директора, на столі якого багато телефонів, зокрема 

прямий до міністра; в приймальні чекають підлеглі, прагнуть один поперед 

одного «прорватися» з невідкладними справами. Телефони дзвонять, не 

змовкаючи, доводиться навіть час від 

часу одночасно вести розмову на двох лініях. Перед столом стоїть заступник, 

якому директор махнув рукою «сідай» і продовжує розмовляти - на проводі 

місцева влада. 

І ось в такій обстановці ваш дзвінок випадково пробивається до генерального 

директора. І тут перше ваше завдання: як зробити, щоб він почав з вами 

розмову. Не виключено, що після першої ж вашої фрази генеральний директор 

або покладе трубку, або «відфутболить» вас, тобто дасть негативну або 

відчепну відповідь. В кращому разі переадресує до людини, яка цією справою 

займається конкретно. 

А вам потрібне рішення саме генерального директора. Як «змусити» його 

розмовляти з вами з приводу даної проблеми? І тому, перш ніж телефонувати у 

важливій для вас справі, особливо до людини, статус якої вищий і 

опосередковано чи прямо її рішення для вас вирішальне, - продумайте сценарій 

телефонної розмови і всі можливі шляхи її перебігу. Цей сценарій ви повинні не 

просто уявляти, а бачити перед собою із всіма діалогами. 

Щоб на тому боці лінії відразу ж не поклали трубку, після короткого 

представлення себе і роду проблеми, якою займаєтесь, зразу ж використовуйте 

тактику «батога» і «пряника». Вами зацікавляться, коли відчують реальну 

небезпеку (особисто для себе) або реальну вигоду чи винагороду (для себе і 

персоналу). 

Наведемо приклад «зав'язки» телефонних розмов в стилі «батога» і «пряника» 

зі своєї практики ділового спілкування. За родом діяльності доводилося 



тривалий час керувати науковою тематикою галузі з проблем підвищення рівня 

безпеки машин, ергономічності і комфортності їх обслуговування. 

В стилі «батога»: 

«Шановний... вам телефонує (прізвище, посада), який займається (проблема) і 

змушений, згідно із запитом міністерства, подати дані про безпечність 

обслуговування вашої техніки. За даними, які в мене є (сказати звідки), на 

вашому обладнанні через недоліки конструкції (які) стався (сказати де) 

нещасний випадок. Дайте, будь ласка, інформацію про заходи, які ви 

передбачаєте для поліпшення конструкції машини. Ці дані нам необхідні до 

(назвати якого) числа. В іншому випадку ми змушені будемо подати в 

міністерство інформацію про те, що в напрямку поліпшення конструкції машин 

у вас нічого не робиться». 

В стилі «пряника»: 

«Шановний... Вас турбує (прізвище, посада). Я займаюсь (проблема) і нашому 

відділу доручили розробити програму з підвищен- ня рівня безпеки та 

ергономічності машин галузі і ... (кінець фрази виділити інтонаційно) виділили 

на це спеціальні кошти* розподілення яких між виконавцями залежатиме від 

нас. Ми хочемо включити в програму вашу машину марки (назва). Будь ласка, 

до такого-то числа подайте ваші зустрічні пропозиції письмово». 

Звичайно, в тому, що ми не бачимо співрозмовника під час телефонної розмови, 

є і плюси і мінуси. Нам невідомі жести, міміка партнера, його пози. Ми тільки 

чуємо його голос і орієнтуємось по інтонації і паузах. 

Якщо партнер - наш знайомий, то наша уява домальовує його можливу 

невербальну реакцію на слова, і тоді розмова стає комунікативно більш 

наповненою. 

У загальному випадку при викладі проблеми по телефону слід дотримуватись 

таких правил: 

 максимальна лаконічність фраз; 

 точність формулювань; 

ш • однозначність висловлень; 

• чіткість дикції. 

Ми розглянули екстремальний випадок ділової телефонної розмови, коли 

необхідно телефонувати вкрай зайнятій людині із високим соціальним 

статусом. На менш значний випадок цю ситуацію неважко проекстраполювати. 



Техніка ведення ділових переговорів 

При викладі проблеми спробуймо розкрити ті сторони переговорів, яких майже 

не торкалися, а саме: ЯК ОБСТАВИТИ ПЕРЕГОВОРИ і ЯК ДОМОГТИСЯ 

КОМПРОМІСУ, адже зрозуміло, що протилежна сторона іде на переговори не з 

тією метою, щоб встати із-за столу із піднятими вгору руками. 

1. Розташування учасників за столом і деякі позиції взаємодії 

Стратегічне розташування «сил» і правильне розподілення учасників за столом 

є засобом їх ефективної взаємодії. Різні відтінки ставлення людей до вас 

можуть виражатися в тому, які місця вони займають за столом відносно вас. 

Розглянемо розташування учасників в умовах робочого кабінету за 

стандартним прямокутним столом, не спиняючись на інших ситуаціях 

розміщення. 

Особа В може займати чотири основних положення стосовно особи А. 

В1: Кутове розташування. 

В2: Позиція ділової взаємодії. 

В3: Конкуруючо-оборонна позиція. 

В4: Незалежна позиція. 

Кутове розташування характерне для людей, які зайняті дружньою, 

невимушеною бесідою. Ця позиція сприяє постійному контакту очей і дає 

простір для жестикуляції і можливості для спостереження за жестами 

співбесідника. Кут столу служить частковим бар'єром на випадок небезпеки чи 

загрози з боку співбесідника: можна за нього заховатися. При такому 

розташуванні відсутній територіальний розподіл столу. 

Коли дві людини працюють у співавторстві над якоюсь проблемою чи 

проектом, вони звичайно займають позицію ділової взаємодії. Це одна із 

найбільш вдалих позицій для подання, обговорення і вироблення загальних 

рішень. Однак секрет полягає в тому, щоб В2, делікатно використав цю 

позицію, не створюючи у А враження, що його територія була порушена. 

Положення за столом один навпроти одного може викликати оборонне 

ставлення і атмосферу суперництва. Це - конкуруючо-оборонна позиція. Вона 

може призвести до того, що кожна із сторін буде дотримуватися своєї думки, бо 

стіл стає бар'єром між ними. Люди займають таке положення за столом у тому 

випадку, якщо вони перебувають у стосунках суперництва, або коли один із 



них виносить іншому догану за якийсь недогляд. Якщо зустріч відбувається в 

кабінеті, то таке розташування свідчить також про стосунки субординації. 

Коли люди сидять один навпроти одного, вони підсвідомо ділять стіл на дві 

рівні території. Кожен претендує на свою власну територію і захищатиме її на 

випадок зазіхань. У ресторані дві людини, які сидять за столом один навпроти 

одного, позначають свою територію різноманітними об'єктами - хай це буде 

сіль, перець, цукорниця чи серветка. 

Незалежну позицію займають люди, які не бажають взаємодіяти за столом 

один з одним. Це може бути в бібліотеці, в парку на лавці чи в ресторані за 

столиком. Таке положення свідчить про відсутність зацікавленості. Його можна 

розцінювати і як вороже з боку людини, чиї територіальні кордони були 

порушені. Цього положення треба уникати у випадку, коли потрібна відверта 

розмова між А і В4. 

Офіційний та неофіційний столи 

Офіційний (квадратний) стіл сприяє створенню відносин суперництва і 

задирливої поведінки людей, рівних за становищем. Квадратні столи добрі для 

проведення короткої, ділової бесіди або для підкреслення стосунків 

субординації. 

Стосунки співпраці скоріше встановляться з тією людиною, яка сидить за 

столом поруч із вами, причому від людини, яка сидить праворуч від вас, буде 

виходити більше розуміння, ніж від того, хто сидить ліворуч. Найбільший опір 

чинитиме той, хто сидить прямо навпроти вас. 

Неофіційний (круглий) стіл створює атмосферу неофіційності й 

невимушеності і є найкращим засобом проведення бесіди людей однакового 

соціального статусу, оскільки кожному за столом виділяється однаковий 

простір. 

Король Артур використовував круглий стіл для того, щоб надавати всім 

рицарям рівну кількість влади і рівне становище. Король володіє найвищими 

повноваженнями за круглим столом, а це означає, що тим, які сидять з обох 

боків від нього, невербально надається більше влади і поваги, ніж решті, 

причому рицар, який сидить праворуч, має більше впливу, ніж рицар, який 

сидить ліворуч. 

Отже, вплив зменшується залежно від відстані, на якій рицар перебуває від 

короля. А рицар, який сидить прямо навпроти короля Артура, фактично займав 

конкурентно-захисну позицію і, можливо, був одним із тих, які завдавали 

королю Артуру найбільше клопоту. 



Круглий стіл, а найчастіше це стіл із стільцями-вертушками, доречний у тому 

разі, коли вам треба досягнути згоди. 

Частування в ресторані 

Розглянемо чинники, які допомагають створити сприятливу атмосферу, 

обговоримо їх роль і потенційні можливості, розглянемо основи поведінки 

людини, яка пригощає обідом. 

Кожна печерна людина під час вживання їжі сиділа, притулившись спиною до 

стінки печери, щоб запобігти можливим нападам зі спини. Єдиними чутними 

звуками були скреготіння зубів і потріскування вогню. Цей давній процес 

спільного вживання їжі в сутінках навколо вогнища поклав початок сучасному 

суспільному ритуалу, який люди влаштовують у формі банкетів, пікніків з 

традиційними стравами із м'яса, засмаженого на решітках над вугіллям, 

урочистих обідів. Під час цих церемоній сучасна людина поводить себе точні-

сінько так, як це відбувалося мільйон років тому. 

Повернімося до нашого запрошення в ресторан чи на святковий обід. Вам 

легше буде отримати позитивну відповідь вашого гостя в тому разі, якщо він 

відчуватиме себе невимушено, розкуто, коли не будуть проявлятися його 

оборонні жести. Щоб довести його до такого стану, пам'ятайте про те, що вже 

було сказано про наших пращурів, спробуйте дотримуватися таких простих 

правил. 

Перше - де б ви не обідали, вдома чи в ресторані, намагайтеся зробити так, аби 

ваш гість сидів спиною до стіни або екрану. Наукою доведено, що у людини 

підвищується частота дихання, серцебиття і тиск у мозку, якщо вона сидить 

спиною до відкритого простору, особливо якщо за спиною - постійний рух. 

Окрім того, напруження зростає, коли спиною людина повернута до вхідних 

дверей чи вікна, якщо приміщення на першому поверсі. 

Важливо, щоб світло було притушеним і грала м'яка фонова музика. У 

багатьох першокласних ресторанах ви можете побачити камін або його 

імітацію, щоб відтворити образ вогнища, яке освітлювало житло первісної 

людини. Краще всього замовити столик круглої форми і посадовити вашого 

гостя за великим вазоном так, аби він мав змогу оглядати публіку, а сам був 

захований від очей можливих спокусниць. 

Вам буде простіше домогтися позитивних результатів від вашого гостя за цих 

умов, аніж якби це було в ресторані з яскравим освітленням, зі столиками, 

розташованими на відкритому просторі і під дзвін тарілок, ножів і виделок. 

Як домогтися компромісу 



Для пошуку взаємовигідного рішення необхідно знайти спільну основу. На 

випадок налаштування на компроміс обидві сторони із самого початку 

визначають свої позиції. Потім кожна із сторін починає висувати свої і 

розглядати позиції іншої сторони, поки десь посередині не буде досягнута 

згода. Це звичайний підхід по улагодженню грошових питань: суперечок про 

ціну товару або про справедливу заробітну плату . 

 

Для визначення основних принципів досягнення компромісу під час 

переговорів адаптуємо деякі рекомендації Д. Г. Скотт, що їх вона пропонує для 

досягнення компромісу на випадок конфлікту. 

1. Перед початком переговорів доцільно було б домовитися про основні 

правила їх ведення. Ось деякі з них: 

 домовитися про час і тривалість переговорів; 

 ставитися з повагою один до одного; 

 прагнути до розуміння протилежної думки; 

 не виявляти зайвих емоцій чи ворожості. 

2. Прояснити позиції сторін, а для цього: 

 подивитися на ситуацію з позиції партнера; 

 обговорити розходження в оцінках, поглядах, передбаченнях; 

 бути реалістичним. 

3. З'ясувати всю гаму інтересів кожної із сторін. 

4. Поступатися протилежній стороні в непріоритетних питаннях задля 

досягнення основної мети. 

5. Висувати нові можливості й альтернативні варіанти вирішення 

проблеми. В результаті розгляду альтернативних варіантів можна знайти 

рішення, яке задовольнить усіх. Це може зайняти трохи більше часу, але 

якщо предмет переговорів дуже важливий або досить складний, витрати 

виправдають себе. Пам'ятайте, що майже завжди існує декілька варіантів 

вибору і потрібно трохи потрудитися, щоб віднайти їх. 

Спробуйте переконати в цьому інших і продовжуйте дискусію, допоки ви 

відчуваєте, що люди насправді напружують свою уяву, прораховуючи 

здійснення нових варіантів. Може статися, що найперший запропонований 

варіант вирішення проблеми буде таким, що всі одразу з ним погодяться. Якщо 

це станеться - чудово. Але краще, якщо деякий час ще триватиме обговорення 

різноманітних можливостей. 

6. Досягнути згоди за найкращими взаємовигідними варіантами. Один із 

підходів полягає в тому, щоб створити для людини комфортну атмосферу, в 



якій їй було б легко розпрощатися з деякими установками. Вона повинна 

відчути, що від своєї поступки отримає реальну вигоду. 

Другий спосіб - показати вигоди, що їх людина отримає за рахунок своєї 

поступки. Наприклад, хтось не отримає кімнату з гарним краєвидом із вікна, 

зате матиме приміщення, більш придатне для його потреб. Звичайно, людина 

охочіше піде на поступки, якщо ви зможете поєднати їх із поступками з свого 

боку. 

7.Якщо неможливо домовитися про взаємну вигоду відразу, краще швидко 

досягнути тимчасової згоди, а потім повернутися до цієї проблеми знову і 

проаналізувати її приховані причини. 

 Написати конспект, відповідно до поданого матеріалу. Дати відповіді 

на контрольні питання. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. Правила проведення ділової бесіди. 

2. Правила проведення телефонної розмови. 

3.  Правила проведення ділових переговорів.  

Творче завдання: побудуйте діалог телефонної розмови двох ділових 

партнерів. 

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

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