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Розділ 1.Етикет і сучасний діловий світ 

1.1. ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ - НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА 

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 



Кожне расове чи регіональне угруповання людей має свою власну культуру. 

Кажучи широко, культура містить риси будь-якої конкретної групи людей, що 

передаються від покоління до покоління. Виходячи з такого розуміння, ми говоримо 

про китайську, африканську культури та ін. 

Організації також мають свою культуру, яка створюється роками і не може бути 

змінена за один день. Як правило, такі зміни відбуваються тоді, коли новий голова 

ради директорів або новий виконавчий директор (chief executive) стає на чолі 

компанії. Кожен співробітник потребує певного часу для сприймання існуючої 

культури конкретної організації, тому дуже часті та різкі зміни можуть бентежити 

працюючих, дезорганізовувати їх та призводити до розладу усталеного ритму роботи. 

Однак корпоративна культура не може бути статичною. Вона має відповідати 

конкретному часу, а тому змінюватися. 

Культура кожної великої організації, насамперед багатонаціональних корпорацій, 

не однорідна і може включати десятки субкультур. У межах кожного підрозділу 

компанії можуть існувати культури кожного відповідного підрозділу. З поширенням 

процесів глобалізації багатонаціональні корпорації можуть мати відділення більше 

ніж у десятку різних країн. Так, якщо головний офіс компанії, розташований у 

Франції, очевидно має сильну французьку культуру, корпоративна культура 

відділення на Тайвані може відчувати певний вплив китайської культури. Водночас 

корпоративна культура фабрики в Індонезії на рівні менеджменту може включати 

досить помітні елементи місцевої культури. 

Корпоративна культура може бути визначена як організаційний імідж, який є 

відображенням прийнятої компанією позиції щодо того, яким може і не може бути її 

подальший розвиток; які цінності проголошуються реальними і які ні, а також якого 

типу поведінка є прийнятною у цій компанії. 

Корпоративна культура задає тон компанії, що впливає як на душевний стан та 

настрій персоналу, так і на її (компанії) відносини з клієнтами, партнерами, 

інвесторами та ін. 

Корпоративна культура має два рівні. На менш видимому рівні знаходяться 

цінності, які розділяють працюючі у компанії і які зберігаються незалежно від зміни 

співробітників. 

На видимому рівні культура втілює прийняті та усталені стиль і принципи 

поведінки, які нові співробітники заохочуються підтримувати. (Ті, хто не 

дотримується існуючих норм поведінки, як правило, опиняються у невигідному для 

себе становищі, отримуючи різного роду покарання). Ці принципи поведінки можуть 

виражатися у консервативному (формальному) одязі співробітників; у існуючій 

практиці проведення ділових засідань (формальних або неформальних) або роботі з 

документами, або ж у виключно високоякісній роботі з клієнтами. 

Саме другий, видимий, рівень корпоративної культури включає діловий етикет. 

Незважаючи на різницю між культурами компаній, фірм та організацій, кожна з них 



містить основні принципи ділового етикету, характерні для конкретної сфери 

діяльності людини — ділової. 

Знаючи загальні норми ділового етикету, людина може переходити із компанії в 

компанію, потребуючи при цьому меншого адаптаційного періоду, легше і швидше 

сприймаючи нову культуру. Саме тому організації більше зацікавлені у працівниках, 

які вже обізнані з головними нормами ділового етикету. Ці знання допомагають 

новим робітникам швидше налагодити співпрацю не лише з колегами, а і з клієнтами 

компанії, що має надзвичайно важливе значення, адже для багатьох організацій 

робота з клієнтами є основним напрямком їх діяльності і без відповідних умінь 

співробітників практично неможливо досягнути відчутних результатів. 

Часом вважається, що порівняно з фінансовими інтересами компанії/фірми етикет 

має невелике значення. Насправді ж, хороші манери впливають на корпоративне 

життя будь-якої організації у трьох аспектах: 

Етикет допомагає знайти клієнтів для бізнесу і не дає їх втратити, тому що клієнти 

та покупці, маючи нові ділові плани та проекти, імовірніше, повернуться знову до 

компанії, яка робить усе можливе, щоб вони почували себе комфортно і вагомо, 

значущо. 

У самій організації дотримання норм етикету допоможе покращити якість 

щоденної діяльності, зменшивши кількість проблемних ситуацій у взаємовідносинах 

співробітників і підвищивши ефективність роботи. Співробітники, які відчувають 

ввічливе і поважливе ставлення до себе, більш імовірно, матимуть бажання вкласти 

додаткові сили у загальну справу. 

Кожному окремому співробітнику адекватні ділові манери можуть допомогти 

посилити його імідж професіонала, що сприятиме просуванню по службовій 

драбині. 

1.2. ЗНАЧЕННЯ ЕТИКЕТУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХІВ У ДІЛОВІЙ 

СФЕРІ 

У сучасному діловому світі широкі знання у певній сфері діяльності не завжди 

достатні для досягнення успіху. Надзвичайно важливими є також вміння 

співпрацювати з іншими, демонструючи при цьому хороші манери та здатність 

створювати робочу обстановку, у якій кожен почуває себе комфортно, а отже, має 

можливість максимально сконцентруватися на справі. Без такого вміння можна 

просто втратити свій бізнес. У сучасному житті багато товарів та послуг мало чим 

різняться між собою, саме тому часто вирішальним моментом для прийняття 

рішення клієнтом про вибір конкретного продукту, конкретної фірми/компанії може 

стати (і стає) те, як саме ми ставимося до потенційних і наявних покупців/споживачів. 

Ввічливі професійні манери є ключовим компонентом якості (яка і привертає увагу 

до товару/послуги та ін.). 



Діловий етикет переносить світські манери у бізнес. Хороші адекватні ділові манери 

дають вам можливість відчувати себе впевнено з тим, щоб ви могли працювати з 

людьми та виконувати свою роботу ввічливо і професійно. Людина може бути 

прекрасним робітником, але якщо вона при цьому проявляє неповагу до колег та 

клієнтів або ж неадекватно одягається, її кар'єра може (і буде) від цього страждати. 

Ми усі, в принципі, знаємо, як правильно їсти, одягатися, вітатися чи розмовляти 

по телефону. Чому ж необхідно знову повертатися до питань ділового етикету? 

Є кілька причин. 

· Для того, щоб представляти себе у найвигіднішому світлі. Наші манери впливають 

на те, яким чином нас сприймають інші, незважаючи на посаду, яку ми обіймаємо. 

Невідповідна зовнішність та вбрання можуть бути причиною непросування по 

службовій драбині. Незнання правил поведінки у дорогих висококласних ресторанах 

може стримувати співробітника від запрошення клієнтів на ланч. Невміння 

ефективно вести розмову по телефону може призвести до неможливості вирішити 

ділові питання з партнерами в іншому місті. Незнання правил вітання та 

рекомендування може завадити вам встановити нові ділові контакти. 

· Тому, що інколи ми не знаємо певних норм та правил прийнятої поведінки. 

Можливо, ваша школа не мала відповідного курсу. Можливо, вдома на ці питання не 

зверталося багато уваги і тому, наприклад, ви не вчили, куди класти виделку або ж де 

"знаходити'' хлібну тарілку. І в результаті у певній конкретній ситуації ви дієте менш ' 

ефективно, ніж могли б, якби мали відповідні знання. А інколи може виявитися, що 

ви їсте хліб вашого сусіди по столу. 

· Тому, що навколишній світ змінюється і, як результат, змінюються правила 

поведінки. Хороші манери нерідко (або ж як правило) асоціюються з поведінкою у 

світських ситуаціях, при цьому часто забувається, що вони не завжди працюють у 

сучасному діловому світі. Наприклад, відомо, що у світських ситуаціях жінці, як 

правило, надається перевага (вона сидить на кращому місці, першою проходить у 

двері та ін.), але у діловому світі ця норма практично не працює. 

Етикет став широко потрібний людям з технічною освітою, які прийшли 

працювати у сфери, де вимагається вміння ефективно спілкуватися з іншими 

(колегами, клієнтами, діловими партнерами). У сучасному швидкому і вимогливому 

діловому світі, де практично все орієнтоване на досягнення успіху, хороші манери 

допоможуть зменшити стреси та уникнути небажаних вибухів емоцій. 

Оновлення знань етикету необхідне і з іншої причини — для того, щоб 

врівноважити вплив на ділове спілкування сучасних технологій. Ми часто 

використовуємо факс та електронну пошту — надзвичайно потрібні, але водночас 

безособові знаряддя комунікації, спілкування за допомогою яких вимагає додаткової 

ввічливості. 



Для тих, хто часто буває у ділових поїздках у різних регіонах/країнах, знання 

ділового етикету допоможе зрозуміти, яка поведінка є прийнятною в одному місці 

(культурі) і водночас може бути образливою, а інколи може стати викликом для 

представників іншої культури. 

Навіть якщо ви працюєте в установі/фірмі, де атмосфера дуже проста, 

неформальна, вам знадобляться хороші манери. Дружнє, ввічливе ставлення до інших 

завжди є вагомим додатком до професійного іміджу співробітника і ціниться в будь-

яких ділових ситуаціях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Важливість та сила ввічливості, хороших манер очевидні. При цьому бажано, щоб 

вони були природними, щоб використовувалися на рівні рефлексу. У такому випадку 

наші хороші манери допоможуть полегшити наше життя. Коли дехто із нас, 

опинившись у формальній ситуації, не знає, як себе поводити, він може просто 

втратити фокус, контроль і почати діяти менш ефективно, ніж він уміє і може. Це 

може мати особливо згубні наслідки у бізнесі, де невикористана можливість стає 

втраченою можливістю. 

Етикет — це набір традиційних, але змінюваних з часом норм поведінки, основою 

яких є доброзичливість, їх ефективність у взаємостосунках людей, логіка та здоровий 

глузд. Ключовим принципом хороших манер є вдумливе врахування інтересів та 

почуттів інших. Етикет дає схему, за якою люди діють у кожній конкретній ситуації. 

Хороші манери можна сприймати як своєрідні правила гри. Чи будете ви грати у 

футбол або теніс, не знаючи правил? А навіть якщо ви гратимете, не знаючи правил, 

чи запросять вас грати наступного разу? 

Бізнес-етикет, звичайно, не має відповідей на кожну складну, "слизьку" ситуацію. 

Проте він може надати цінні поради та вказівки, які у поєднанні з вашим розумінням 

існуючих обставин та знанням конкретних особистостей допоможуть вам правильно 

діяти у більшості ситуацій. 

 

МІФИ ПРО ЕТИКЕТ 

Існує багато міфів про хороші манери. Деякі вважають, що дотримання певних 

норм та правил етикету робить людину снобом, або ж не дає їй можливості 

поводитися природно. Інші думають, що хороші манери надто складні та заплутані, а 

їх дотримання "з'їдає" дорогоцінний час. Обидва ці міркування помилкові. 

 

 

Можна одночасно і бути ввічливим, і мати авторитет. Для того, щоб бути сильним, 

необов'язково бути злим. Насправді, особа, сила якої базується на страху підлеглих 

(яку підлеглі визнають лідером, тому що бояться її), має менше сили, ніж людина, 



авторитет якої серед співробітників ґрунтується на їх повазі. Адже мало хто 

відмовиться пройти довшу дорогу (зробити більше), якщо про це попросила людина, 

яка ставиться до вас із повагою. 

 

На жаль, дехто вважає дотримання норм етикету снобізмом. Справді, дуже часто 

люди використовують знання хороших манер як ознаку своєї зверхності над іншими. 

Такі особи люблять постійно звертати увагу на поведінку оточуючих та оцінювати її, 

визначаючи, наскільки "підходящою" вона є. Але насправді саме снобізм є проявом 

поганих манер. Вихована людина з хорошими манерами використовує свої знання 

для того, щоб усі інші відчували себе у її присутності спокійно і комфортно. 

 

 

Хороші манери не знищують самобутність особи. Для того, щоб бути ввічливим, не 

треба змінювати свою індивідуальність, зраджувати своїм принципам або ж 

виконувати неприйнятну для вас роль. Претензійність — одне, дотримання правил 

поведінки для загального добра і комфорту — зовсім інше. Основою хороших манер є 

не елітарність, а здоровий глузд: чим більш уважні бізнесмени до інших, тим кращі їх 

відносини зі співробітниками, підлеглими, діловими партнерами та клієнтами. 

 

 

Чи багато часу забирає дотримання встановлених правил поведінки? Ні. Хоча 

вивчення норм етикету та вироблення навичок їх використання може вимагати 

певного часу (як, зрештою, вимагає вироблення будь-яких нових навичок та вмінь), 

хороші манери допомагатимуть вам заощаджувати час тому, що вам не доведеться 

"загоювати рани", нанесені почуттям інших, або ж виправляти помилки (у поведінці), 

які можуть призвести до небажаних наслідків. 

 

 

Етикет передбачає невеликі вкладення, які матимуть значну віддачу. Відточування, 

шліфування навичок використання норм етикету — справа неважка. Необхідно лише 

вкласти у неї незначний час та бажання зробити вашу поведінку більш професійною, 

більш ефективною для вашого бізнесу. Це так само, як стати впевненим і знаючим 

водієм: навчившись керувати машиною, ви можете повністю сконцентруватися на 

меті вашого руху, не боячись врізатись у дерево при дорозі. 

 



 

Коли ви зрозумієте, усвідомите основи етикету та деякі причини існуючих норм та 

правил, хороші манери перестануть бути такими вже важкими. Коли ви добре 

засвоїте основні принципи, вам буде легко їх застосовувати у щоденній діяльності. 

Ваші знання звільнять вас від дискомфорту, невпевненості та страху несвідомо 

образити когось або просто виглядати непрофесійно; Якщо будете певні у тому, що 

ви поводите себе відповідно до прийнятих у діловому світі норм етикету, ви будете 

відчувати себе спокійно та впевнено, що дасть вам можливість повністю 

сконцентруватися на бізнесі. 

 

Знання норма ділового етикету також допоможуть вам: 

• впевненіше почувати себе під час пошуку роботи; 

• одягатися відповідно до ситуації, незалежно від того, якою є ваша сфера 

діяльності; 

• встановлювати, підтримувати і розвивати ділові зв'язки та контакти; 

• ефективно спілкуватися з вашими колегами та діловими партнерами; 

• уникати конфліктів на робочому місці та вирішувати їх у разі виникнення; 

• мати кращі ділові відносини з начальством; 

• якщо ви начальник, завоювати повагу своїх підлеглих; 

• відповідно вести себе під час ділових сніданків, ланчів, а також на вечірніх ділових та 

світських заходах; 

• краще розуміти та поважати культурні особливості країн та регіонів, якщо ви часто 

подорожуєте у справах. 

 

1.3. СВІТСЬКИЙ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ 

  

В основі світського і ділового етикету лежить найдавніший принцип людських стосунків 

— взаємної поваги та взаємної ввічливості. Ввічливість була і лишається обов'язковою 

нормою як світського, так і ділового етикету. При цьому ввічливість, що лежить в їх 

основі, не є результатом випадку. Вона випливає з певних принципів та необхідності, що і 

визначає її вагу та цінність. 

 

Маючи єдину основу, світський та діловий етикет характеризуються наявністю 

аналогічних кінцевих цілей — робити можливим володарювання гармонії у людських 

стосунках: діловий етикет — у робочих, професійних відносинах, світський етикет — у 

приватному житті. Світський етикет являє собою правила, згідно з якими ми будуємо свої 



щоденні стосунки з іншими людьми. Діловий етикет є кодом хороших ділових манер, які 

визначають, як саме окремі бізнесмени та компанії/фірми/ установи мають взаємодіяти 

між собою у численних ділових/робочих ситуаціях. 

 

Спільним між діловим та світським етикетом є і те, що з розвитком людського суспільства 

вони також змінюються та розвиваються. 

 

 

Усвідомлюючи, що між світським та діловим етикетом є різниця, часом важко визначити, 

у чому саме вона полягає. 

 

Діловий етикет діє у певній сфері людського життя — сфері професійної діяльності. 

Світський етикет практикується в усьому суспільстві, в усіх його сферах. Виходячи з 

цього, не варто переносити правила ділового етикету у сім'ю, на взаємини з друзями. 

Водночас найбільш близькі стосунки передбачають прояв надзвичайної ввічливості. 

 

Норми та правила світського етикету, основою яких є лицарство, політес, враховують 

стать і вік осіб, при цьому звання та посади є відносними цінностями. Принципи та норми 

ділового етикету основані на ієрархії та владі. При цьому посада та титул є абсолютними 

цінностями, на яких ґрунтується одне, з основних правил ділового етикету — дотримання 

порядку першості (перевага старшинства). Стать у цьому випадку не відіграє значної ролі. 

 

Тут спостерігається різний підхід у діловому та світському етикеті до питання про 

особливий статус жінки в суспільстві і, виходячи з цього, про надання жінкам певних 

привілеїв та прояву щодо них знаків особливої уваги. У приватних стосунках титули, 

ранги відступають перед жінкою. У ділових відносинах спостерігається інший підхід, 

адже діловий етикет регулює відносини не стільки осіб, скільки влади. У зв'язку з тим" що 

у діловому етикеті статева належність не є вирішальною, чоловіки отримали рівність із 

жінками, виходячи з чого чоловік має зверхність, пріоритет у випадках, коли він обіймає 

посаду або займає положення, вищі, ніж жінка. 

  

 

 

Відповідно до названого принципу ділового етикету співробітники (чоловік і жінка), які 

обіймають однакову посаду, мають відчувати рівне ставлення до них з боку колег, 

начальства, ділових партнерів та клієнтів. У робочій ситуації співробітниця не може 

отримувати переваг, як і не повинна відчувати нерівне ставлення до неї з боку 

представників протилежної статі, тільки тому, що вона жінка. Подібне ставлення 

чоловіків до жінки, з одного боку, буде виявом їх недостатньої поваги до неї як до 

професіонала (їй надаються переваги тому, що вона "слабка жінка"), а з іншого боку, може 

привести самих чоловіків (очевидно не знайомих з правилами та нормами ділового 

етикету) до неприємних ситуацій. 

 

 

Представник однієї фірми прийшов на зустріч з керівником відділу компанії-партнера. 

Гість раніше не зустрічався з цією посадовою особою, знав лише її прізвище — 

Кононенко. Зайшовши до приймальні, гість побачив двох співробітників — чоловіка і 

жінку, які стояли біля столу. При цьому він помітив, що двері до кабінету керівника 

відділу відкриті. Зрозумівши, що потрібна йому особа вийшла, гість, привітавшись і 

бажаючи трохи перевести дух, звернувся до жінки з проханням дати йому склянку води 

(на вулиці було жарко). Отримавши воду, він подякував співробітниці і, повернувшись до 

чоловіка, запитав, чи скоро буде керівник відділу Кононенко. На що почув відповідь 



жінки (яку він залишив за спиною): "Я — керівник відділу Світлана Кононенко. А це наш 

провідний спеціаліст з відділу планування — пан Григоренко". 

 

 

Нижче наводяться деякі додаткові принципи і норми ділового етикету, необхідні для 

урахування у щоденній роботі у змішаному колективі (зверніть увагу, що деякі з них не 

збігаються з правилами світського етикету, які використовуються у відповідних 

ситуаціях): 

 

· У будь-якій компанії / будь-якій діловій ситуації найбільш важливою особою є клієнт чи 

покупець. 

 

· Особа, яка обіймає нижчу посаду (має менше влади), представляється особі, яка обіймає 

вищу посаду (має більше влади). Ім'я найменш важливої особи (з точки зору справи, 

бізнесу) називається останнім. 

 

· Двері притримуються для особи, яка обіймає найвищу посаду. Незалежно від того, у 

якому порядку група співробітників підійшла до дверей, їх притримує особа, що обіймає 

найнижчу посаду. (Ми завжди відкриваємо двері клієнту/ покупцю). 

 

· Через двері, що обертаються першим проходить співробітник, який має найнижчу 

посаду. Він рухає двері і очікує на старших співробітників з іншого боку. 

 

· Якщо всі пасажири виходять з ліфта, їх рух починається від дверей і у напрямку до 

задньої стінки, незалежно від статі присутніх. 

 

· На ділових засіданнях стілець посувається лише для особи, яка фізично потребує такої 

допомоги. 

 

· Слід допомагати одягнути верхній одяг як жінкам, так і чоловікам, якщо вони клієнти 

вашої компанії/фірми, або ж обіймають вищу посаду. При цьому не забудьте допомогти 

будь-кому, якщо ця особа має проблеми з одяганням. 

 

· Господар/хазяїн сплачує за ділову їжу, незалежно від статі. 

 

· Вітаючи будь-кого, підніміться (незалежно від статі особи, яку вітаєте). 

 

· Слід запропонувати допомогу колезі, що потребує її, незалежно від того, жінка це чи 

чоловік (наприклад, запропонуйте взяти з рук кілька речей — книжок, файлів, якими 

колега переобтяжений/переобтяжена). 

 

· Загальне правило для співробітниць, які діють у ділових ситуаціях, де присутні і колеги-

чоловіки: не очікуйте від ваших колег-чоловіків такого самого ставлення (уваги, турботи), 

яке ви отримали б з їхнього боку у світській ситуації. При цьому, якщо ваш колега 

поводиться як лицар, дайте йому можливість проявити себе джентльменом і не 

демонструйте при цьому здивування або несхвальності його дій. 

 

· Загальне правило для співробітників, які діють у ділових ситуаціях, де присутні і колеги-

жінки: якщо ви ніколи не відсуваєте стілець, не цілуєте в щоку, не коментуєте зовнішній 

вигляд та ін. своїх колег-чоловіків, ви не маєте робити цього і щодо своїх колег-жінок. 

 



· У ділових ситуаціях жінки, як і чоловіки, тиснуть руки (клієнтам, покупцям, діловим 

партнерам та ін.). 

 

 

Очевидно, що навіть глибоке знання правил та норм світського етикету не можуть бути 

гарантією безпомилкового поводження в ділових ситуаціях, як і володіння правилами 

ділового етикету не завжди може бути достатнім у приватному житті. Для ділової людини, 

бізнесмена безумовною є необхідність вивчення та розуміння норм і правил як світського, 

так і ділового етикету, а також необхідність вироблення навичок та умінь їх правильного 

використання. 

 

При цьому важливо усвідомлювати, що оволодіння нормами і правилами світського та 

ділового етикету не завжди може служити гарантією успіху у взаєминах приватних осіб та 

ділових людей. У кожній країні (а часом, в окремих її частинах) є додаткові елементи, які 

вносяться в діловий етикет і випливають із національних або релігійних традицій та 

звичаїв. Саме це може стати проблемою, викликати труднощі у ході співробітництва 

бізнесменів-представників різних країн, різних культур. 

 

Світський етикет служить "мастилом для коліс, що рухають людське суспільство вперед". 

Хороші манери дають людям можливість жити в густозаселеному місці без конфліктів. 

Ввічливість, шанобливість та увага до оточуючих зменшують негатив та посилюють красу 

життя. Не будучи чимось штучно створеним, хороші манери є природною належністю 

цивілізованої людини. 

 

Будь-яка організація або товариство повинні, якщо хочуть процвітати та досягати успіхів, 

діяти та співпрацювати за певними правилами хоч би з однієї причини — для запобігання 

хаосу. Тому необхідно, щоб контакти як між окремими бізнесменами, так і між цілими 

фірмами, установами та компаніями здійснювалися відповідно до загальноприйнятих 

правил, звичаїв та форм їх планової організації. Що і є діловим етикетом. 

 

 

1.4. НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ У СФЕРІ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ 

  

Практично кожний сучасний представник бізнесу хоч один раз читав літературу з питань 

етикету, і для нього залишається все менше "темних плям" у питаннях поведінки, 

зовнішності, одягу та спілкування. Багато хто спеціально цікавиться специфічними 

питаннями етикету, вражаючи колег та знайомих обізнаністю з тонкощами вибору вин, 

необхідними навичками при споживанні складних та екзотичних блюд: спаржі, лобстера, 

равликів та ін., особливостями етикету окремих країн та регіонів. 

 

При цьому практика свідчить, що немало бізнесменів, ділових людей не переносять на 

себе, на свою власну поведінку всі очевидні, відомі і по суті не складні правила етикету, 

забуваючи про них у щоденному спілкуванні, можливо, саме через їх простоту та 

очевидність. 

 

Найбільш поширені помилки найчастіше спостерігаються у повсякденних робочих 

ситуаціях: 

 

 

· Невміння представитися, привітатися та адекватно спілкуватися. Вітання будь-кого без 

рукостискання; неадекватне, непрофесійне рукостискання (занадто м'яке або 

невиправдано тверде); представлення присутніх у невідповідній (до їх посад і статусу) 



послідовності; вибір непідходящих тем для неформальної бесіди та її затягування — усе 

це помилки. Представлення інших, як і само-представлення, може викликати труднощі, 

але це один із ключових елементів процесу спілкування. Ви зможете дізнатися про нього 

більше у розділі 3 "Вміння спілкуватися". Специфіка спілкування у ході співбесіди 

розглядається у розділі 2 "Ділове інтерв'ю". Особливості спілкування при використанні 

технічного обладнання висвітлені у розділі 7 "Технічне обладнання офісу: новий етикет". 

 

· Неадекватне, невідповідне мовлення. Сюди належать: використання безособових 

привітань та зменшених форм імен; вживання грубих слів; неправильна вимова чужих 

імен / прізвищ. 

 

Ці питання розглядаються у розділі З "Вміння спілкуватися". 

 

· Невідповідний одяг та зовнішність. Відомо багато "страшних" та смішних історій про 

людей, які допускали помилки у цій сфері і ставали ходячими анекдотами. Спортивне 

взуття, "підібране" до ділового костюма; закоротке і надто вузьке вбрання невідповідного 

(неділового) кольору; необмежена кількість прикрас та парфумів/ лосьйонів — 

прорахунки такого роду аж ніяк не допоможуть створенню іміджу справжнього 

професіонала. Про те, як уникнути помилок стилю, йдеться у розділі 4 "Стиль та імідж 

ділової людини", а також у розділі 2 "Ділове інтерв'ю". 

 

· Неповага до часу інших. Неввічливим вважається запізнення на ділові засідання та 

зустрічі, як і непідготовленість до них. Заходити до кабінету співробітника, зайнятого 

підготовкою важливого документа, без цілі та запрошення — порушувати норми ділового 

етикету. Переривання ділової зустрічі/засідання для того, щоб відповісти на нетерміновий 

дзвінок або вирішити питання, ніяк не пов'язане з проблемами, що розглядаються у 

конкретний момент, — безумовний прояв поганих манер. Питання збереження свого та 

чужого робочого часу розглядаються у розділі 3 "Вміння спілкуватися", 5 " Офіс кожного 

дня", 6 "Ділові засідання", а також у розділі 7 "Технічне обладнання офісу: новий етикет". 

  

 

· Непрофесійне ведення телефонних розмов. Ця категорія помилок включає невиправдане 

затримування з'єднання особи, яка дзвонить, з потрібним співробітником; тримання 

співрозмовника "on hold" — довше, ніж того вимагає ситуація; залишення без відповіді 

дзвінків; не представлення особі, яка відповіла на дзвінок; кидання трубки без слів 

вибачення при неправильному з'єднанні; вживання їжі та напоїв під час розмови. 

 

У розділі 7 "Технічне обладнання офісу: новий етикет" розглядається, як професійно вести 

телефонні розмови та використовувати інші технічні засоби зв'язку (автовідповідачі, 

мобільні телефони та електронну пошту/e-mail). 

 

 

· Невміння слухати співрозмовника. Переривання співрозмовника або обривання його на 

півслові; уникання погляду в очі; невідповідна статура, рухи, міміка та вираз обличчя; 

неочікування відповіді на поставлене запитання — усе це є помилками та проявом 

поганих манер. 

 

У розділах 3 "Вміння спілкуватися", 4 "Стиль та імідж ділової людини" та 7 "Технічне 

обладнання офісу: новий етикет" розглядаються прийоми ефективного слухання 

співрозмовника. 

 



· Неповага до робочого місця/простору інших, невміння співкористуватися офісним 

обладнанням. Неввічливим вважається втручання у персональний робочий простір 

співробітника (класти речі на чужий робочий стіл; у відсутність хазяїна 

кабінету/індивідуального робочого місця переглядати матеріали на столі/полицях/у шафі). 

Проявом поганих манер є не поповнення паперу в копіювальній машині та факсі після 

користування ними; не прибирання за собою після короткої перерви у куточку 

відпочинку. Не варто обманюватися: рано чи пізно співробітники визначать, хто саме із 

них не миє за собою брудну чашку, не вкладає новий папір у факс чи копіювальну 

машину. Розділи 5 "Офіс кожного дня" та 7 "Технічне обладнання офісу: новий етикет" 

дають практичні поради щодо того, як ввічливо і коректно співіснувати в єдиному 

просторі вашої фірми/компанії та використовувати офісне обладнання. 

 

· Погані манери за столом. Ділові їжі вимагають адекватної поведінки за столом: 

правильного користування столовими приборами та фужерами; вміння замовити напої та 

їжу (і правильно її з'їсти); вирішення проблем, що можуть виникнути під час ділового 

сніданку чи ланчу. Неадекватна поведінка за столом, погані манери, проявлені під час 

ділової їжі можуть стати причиною втрати клієнта/ділового партнера (який був з вами за 

столом і став свідком усіх ваших невдалих кроків). 

 

Різні аспекти поведінки за столом, як і питання, пов'язані З організацією та проведенням 

ділових сніданків, ланчів та вечерь, розглядаються у розділі 9 "Ділові їжі". 

 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ: ЕТИКЕТ-ТЕСТ 

 

 

Можливо, у відповідних ситуаціях ви не допускаєте помилок. Можливо, ви помічали їх у 

поведінці інших. Перевірте, наскільки правильні ваші знання. 

 

Дайте відповіді "Так" або "Ні". 

 

1. Можна не завжди застібати двобортний піджак. 

 

2. Якщо телефонна розмова перервалася, передзвонити має особа, яка зателефонувала. 

 

3. Для того, щоб показати офіціанту, що ви не бажаєте більше пити вино, слід перевернути 

келих догори ніжкою. 

 

4. Подібна форма представлення є правильною: "Пане Начальнику, дозвольте представити 

вам клієнта нашої фірми, пана 

 

 Нечипоренка". 

 

5. Хліб розділяється на маленькі шматочки ножем. 

 

6. Вибираючи робочий одяг, варто брати до уваги клімат місцевості. 

 

7. Слід уникати безособових формул "Шановний пане/Шановна пані" для привітання. 

 

8. Чоловік повинен дочекатися, поки жінка протягне руку для потискання. 

 



9. "Окуляри-хамелеони" (які міняють затемненість скла залежно від сили освітлення) 

хороший вибір для ділової людини: ви не 

 

 повинні мати дві пари окулярів — з прозорим та з темним склом. 

 

10. Вважається неввічливим, грубим, якщо компанія/фірма використовує автовідповідач. 

 

11. Листи-подяки необхідно друкувати. 

 

12. У скромному/недорогому ресторані френч - фрайз можна їсти руками. 

 

13. При зустрічі з новою людиною підходящими темами для розмови будуть: 

 

 а) ваше здоров'я; б) складні проблемні питання; в) поточні події. 

 

14. Який процент інформації, котру ви передаєте, сприймається через ваш зовнішній 

вигляд? 

 

 а) 30 %; б) 55 %; в) 75 %. 

 

15. На важливу пошту відповідь дається протягом: а) 48 годин; б) чотирьох днів; в) одного 

тижня. 

 

16. Хто проходить першим через двері, що обертаються? а) господар; б) гість. 

 

17. Найкращим варіантом розсадки під час ділового засідання для осіб, які мають 

протилежні погляди, є розміщення їх через стіл 

 

 один проти одного. 

 

 

Відповіді на етикет-тест 

 

1. Ні. Двобортний піджак не "сидить", а тому і не виглядає добре, якщо він не застібнутий. 

При цьому має бути застібнутим і внутрішній ґудзик. 

 

2. Так. Якщо розмова перервалася, особа, яка зателефонувала, повинна передзвонити 

знову. 

 

3. Ні. Для того, щоб показати офіціанту, що ви не бажаєте більше вина, ви можете: а) 

сказати "Ні, дякую", якщо ситуація дозволяє це зробити; б) заперечливо похитати головою 

— "Ні"; в) покласти пальці на край келиха" 

 

4. Ні. Насправді усе має відбуватися навпаки. Прийнятою, правильною формою 

представлення буде: "Пане Нечипоренку (клієнт фірми), дозвольте представити Вам пана 

Начальника". 

 

5. Ні. Хліб розділяють на маленькі шматочки руками (розламують). 

 

6. Так. Вибираючи робочий одяг розумно брати до уваги клімат місцевості. 

 

7. Так. При привітанні варто використовувати ім'я особи. 



 

8. У ситуаціях, які передбачають рукостискання, чоловік не повинен чекати, поки жінка 

першою протягне руку. Винятки становлять випадки, коли перед чоловіком жінка, старша 

його за віком або за посадою. 

 

9. Ні. Як правило, скло в "окулярах-хамелеонах" у приміщенні не стає абсолютно світлим. 

У результаті інші не мають можливості чітко бачити ваші очі, а це може створити у них 

враження, що перед ними нещира людина. 

 

10. Ні. Автовідповідач — прийнятний технічний засіб комунікації між 

компаніями/фірмами. Він допомагає уникнути дзвінків без відповіді. 

 

11. Ні. Листи-подяки слід писати від руки. Це стосується і листів-подяк, які надсилаються 

після проходження ділового інтерв'ю. 

 

12. Ні. Навіть у скромному (недорогому) ресторані френч - фрайз слід їсти виделкою, за 

необхідності розділяючи окремі 

 

 шматочки на менші. 

 

13. в). Поточні події стануть підходящою темою для розмови при зустрічі з новою 

людиною. 

 

14. б). 55 % інформації, яку ви передаєте, сприймається через ваш зовнішній вигляд. 

 

15. а). Відповідь на важливу пошту повинна даватися протягом 48 годин. 

 

16. а). Через двері, які обертаються, першим проходить господар тому, що знає куди ви 

(він і гість) направляєтесь. 

 

17. Ні. Якщо особи, які мають протилежні погляди, сидять за столом один проти одного, 

ситуація тільки загострюється. 

 

 Розміщення опонентів вздовж однієї сторони столу допоможе зменшити напруженість 

між ними. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

Дайте відповіді "Так" чи "Ні". 

 

1. В основі світського та ділового етикету лежить єдиний принцип — принцип взаємної 

поваги та взаємної ввічливості. 

 

2. Світський та діловий етикет мають різні кінцеві цілі. 

 

3. Для світського етикету звання та посада є абсолютними цінностями. 

 

 4. Для ділового етикету звання та посада є абсолютними цінностями. 

 

5. Знань основних норм та правил етикету абсолютно достатньо для ведення справ з 

бізнесменами будь-якої країни світу. 

 



6. Норми та принципи ділового етикету усталені і не змінюються. 

 

7. Дотримання хороших манер не дає людині можливості поводитися у природній манері. 

 

8. Дотримання норм етикету не забирає багато часу. 

 

 

Відповіді на контрольні запитання 

 

1. Ні. Етикет — це набір традиційних, але змінюваних з часом норм та правил поведінки 

людей. Тому що змінюються оточуючий нас світ та умови нашого життя, тому змінюється 

й етикет (його певні норми та правила). 

 

2. Ні. Хороші манери не знищують самобутність особи. Щоб бути ввічливим, не треба 

міняти індивідуальність або виконувати неприйнятну для себе роль. 

 

3. Так. Дотримання норм та правил етикету не забирає час, а допомагає вам берегти його, 

тому що вам не доведеться виправляти свої помилки (у поведінці), які можуть мати 

небажані наслідки. 

 

4. Так. Принцип взаємної поваги та ввічливості є фундаментальним принципом як для 

світського, так і для ділового етикету. 

 

5. Світський та діловий етикет мають спільну кінцеву ціль — робити можливим 

володарювання гармонії у людських стосунках: світський етикет — у приватному житті; 

діловий етикет — у робочих відносинах. 

 

6. Ні. Норми світського етикету враховують вік і стать особи, при цьому звання та посада 

є відносними цінностями. 

 

7. Так. Принципи ділового етикету основані на ієрархії та владі, тому посада та титул тут 

— цінності абсолютні. 

 

8. Ні. Оволодіння основними нормами та правилами етикету не може служити 

абсолютною гарантією успіху. У кожній країні існують додаткові норми ділового етикету, 

що випливають із 

 

 

Розділ 2. Ділове інтерв'ю 

  

2.1. ПІДГОТОВКА ДО СПІВБЕСІДИ 

 

 

Готуючись до співбесіди (інтерв'ю) важливо пам'ятати про те, що існують особливі 

характеристики" які притаманні лише діловому інтерв'ю. Така специфіка пояснюється 

тим, що протягом співбесіди (інтерв'ю) оцінюються усі риси кандидата на посаду (у тому 

числі і його ділові манери) і при цьому, як правило, йому не надається додаткова 

можливість виправити ситуацію, якщо справи пішли не так, як планувалося. 

 

Запорука успішного проходження ділового інтерв'ю — абсолютна мінімізація можливості 

отримати негативну відповідь тільки тому, що ви недотримувалися правил прийнятої 

ділової поведінки. Зрозуміло, що дотримання вами у ході співбесіди норм бізнес-етикету 



не може автоматично гарантувати успіх. Але, забувши про відповідні вимоги або 

нехтуючи ними, можна своїми ж руками знищити можливість працювати у фірмі/ 

установі, про яку ви давно мріяли. 

 

Підготовка до співбесіди включає кілька елементів, про які йтиметься далі. 

 

ПІДГОТОВКА РЕЗЮМЕ 

 

 

Ще до безпосереднього проходження співбесіди вам необхідно підготувати резюме. 

Багато претендентів на роботу, які мали хороші дані, отримали відмову саме тому, що 

вони не змогли відповідним чином скласти резюме. Вони не внесли до документа 

необхідних даних, а ті, які внесли, не представили належним чином. 

 

Скласти резюме, яке відповідатиме існуючим вимогам, вам допоможуть наведені нижче 

поради: 

 

· Надрукуйте ваше резюме та супровідний лист, який ви будете надсилати (деякі компанії 

вимагають від кандидатів усі документи писати від руки, у такому разі намагайтеся 

писати максимально акуратно та розбірливо). Супровідний лист має бути коротким та 

включати лише необхідну інформацію. Його слід написати на вашому персональному 

бланку, у верхній частині якого зазначені ваша адреса, номер телефону та, за наявності, 

електронна адреса. Не забудьте вказати цю загальну базову інформацію навіть у тому разі, 

коли ви надсилаєте ваше резюме електронною поштою. 

  

 

· При спілкуванні з фірмою, де ви бажаєте пройти співбесіду, притримуйтесь того засобу 

комунікації, який ви почали використовувати з першого разу, аж поки ваш можливий 

наймач не вибере інший. Так, якщо ви почали спілкуватися з компанією, яка вас 

зацікавила, за допомогою Інтернету, продовжуйте використовувати його. Якщо компанія 

почала зв'язуватися з вами по телефону, ви також дзвоніть. 

 

Вибираючи спосіб зв'язку, пам'ятайте, що в принципі листування є надзвичайно важливим 

способом продемонструвати вашу люб'язність і професіоналізм перед проходженням 

співбесіди та після неї. Щоб ви не писали: відповідь на об'яву про відкриття конкурсу на 

заміщення вакантної посади; лист генеральному менеджеру фірми; лист-подяку після 

проходження співбесіди (ніколи не забувайте про цей надзвичайно важливий крок), 

завжди вибирайте канцелярське приладдя та папір вищого ґатунку. 

 

Не забувайте про те, що слова" викладені вами на папері, мають властивість лишати 

довгострокове враження про вас. Намагайтеся, щоб ваш лист, відправлений після 

проходження ділового інтерв'ю, нагадував особі, що проводила співбесіду з вами, про ваш 

професіоналізм та обізнаність, а не перетворився в анекдот, який переказують усі 

співробітники фірми. 

 

· Обмежте обсяг вашого резюме двома сторінками, не більше. Уникайте включення до 

нього зайвої інформації, неважливих деталей. Пам'ятайте, що особа, яка буде знайомитися 

з вашими документами, очевидно буде читати не менше (якщо не більше) десятка резюме 

кандидатів на цю посаду. І тільки тоді, коли ви будете проходити співбесіду, особа, яка її 

проводитиме, може зацікавитися деталями та подробицями. 

 



· Починайте резюме з інформації про себе — ваше ім'я, стать, сімейний стан, вік. Тут же 

дайте контактну інформацію: поштову адресу, номер домашнього, робочого та (за 

наявності) мобільного телефонів, електронну адресу. 

 

· Назвіть етапи вашої освіти, вказуючи назви навчальних закладів та відповідні роки. 

 

· Вкажіть вату роботу в цей момент (тут можливо зазначити причину, за якої ви бажаєте 

поміняти місце роботи). 

 

· Коротко перелічіть місця вашої попередньої роботи (у хронологічному порядку і з 

можливим зазначенням причини переходу на іншу роботу). 

 

· У короткій формі викладіть ваші основні вміння та навички. При цьому намагайтеся, 

щоб сказане вами якомога більше відповідало посаді, яку ви бажаєте обійняти, та 

акцентувало увагу на тих ваших якостях, які необхідні для виконання роботи, що 

передбачається даною посадою. 

 

· Повідомте про ваш особливий досвід та додаткові навички. Наприклад, міжнародний 

досвід — робота за кордоном, участь у міжнародних конференціях; вміння працювати на 

комп'ютері; наявність посвідчення водія та ін. 

 

· На закінчення кількома реченнями вкажіть, чому ця конкретна вакансія становить для 

вас інтерес. За допомогою усіх можливих та доступних вам засобів уникайте граматичних 

і синтаксичних помилок у вашому резюме та супроводжувальному листі: помилки такого 

роду, зроблені несвідомо, можуть послужити основою для висновків про ваші професійні 

та особисті здібності. Використовуйте необхідні довідкові матеріали. Варто також перед 

відправкою свого резюме та супроводжувального листа дати прочитати їх як мінімум 

двом особам, яким ви довіряєте (у знаннях правопису яких ви певні). 

 

Як правило, до самого ділового інтерв'ю листи-рекомендації не потрібні; дані про вашу 

освіту та попередню виконувану роботу мають бути достатньо переконливими без 

додаткових підтверджень вашого професійного рівня. 

 

Усі письмові рекомендації та різного роду відзнаки слід принести з собою на співбесіду. 

Ці документи допоможуть вам відчувати себе впевненіше, а також сприятимуть 

створенню позитивного враження про вас у особи, яка проводитиме інтерв'ю. 

 

 

ВИБІР ОДЯГУ 

  

Невдало підібраний одяг, всупереч вашому бажанню, може створити у осіб, які 

проводитимуть ділове інтерв'ю, невигідне враження про вас, яке буде досить важко 

змінити, як би ви не намагалися справити враження про себе як серйозного професіонала. 

Так, чоловік з товстелезними золотими ланцюгами на шиї та вичурними каблучками на 

руках може отримати відмову у роботі ще до того, як скаже перше слово. Так само жінка, 

вдягнута у рожеві штанці з кольоровою аплікацією на них, своїми руками (одягом) 

знищує шанси отримати роботу. 

 

Зрозуміло, що кожна людина одягається відповідно до своєї індивідуальності, і її вбрання 

є способом самовираження, але, вибираючи одяг для інтерв'ю, варто виходити з 

загальноприйнятих норм. Насамперед це стосується традиційних сфер діяльності. 

 



У принципі темні або нейтральні кольори, натуральні матеріали, відповідне взуття в 

ідеальному стані, а також мінімальне вживання парфумів/одеколонів/лосьйонів (або повна 

відмова від них) у поєднанні створюють позитивне враження про будь-кого практично 

всюди. 

 

Підбираючи одяг для співбесіди, виходьте з того, у якого типу фірмі/установі ви будете 

проходити інтерв'ю. Правило каже, що одяг для співбесіди має бути консервативною 

версією того, що ви носили б, якби були на посаді, на сходинку вищій за ту, яку ви 

збираєтесь обійняти. При цьому завжди виходьте із політики конкретної 

компанії/установи щодо одягу співробітників: ваше вбрання повинно відповідати 

існуючим вимогам. 

 

Одяг для співбесіди має бути простим та елегантним. Пам'ятайте про необхідність 

спланувати усі елементи вашого вбрання: парасолька, портфель/сумка мають бути такими 

ж представницькими, як і ваш одяг. 

 

Наведені нижче поради щодо одягу для ділового інтерв'ю будуть підходящими для 

більшості компаній/установ. 

 

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 

 

· Костюм синього або сірого кольору. Будьте певні, що його фасон не застарів. У будь-

якому разі він має бути чистим та випрасуваним. 

 

· Біла/блідо-голуба сорочка. Уникайте яскравих кольорів, візерунків, монограм. 

 

· Традиційна шовкова краватка відповідних кольорів та з підходящим малюнком 

(наприклад у смужку). 

 

· Шкарпетки кольору, що підходить до вибраного костюма (як правило, чорні, темно-сірі 

та темно-сині). Вони мають бути достатньо довгими, щоб закривати ноги, коли ви сидите. 

  

 

· Шкіряне ділове взуття чорного/коричневого кольорів. Уникайте черевиків на товстій 

підошві. Взуття обов'язково має бути вичищеним та достатньо новим. 

 

· Обмежена кількість прикрас та одеколону/лосьйону. 

 

· Портфель невеликого розміру. Будьте певні, що речі у ньому розкладені як годиться і 

впорядковані. 

 

 

ДЛЯ ЖІНОК 

 

· Жінки мають більшу свободу у виборі кольору одягу, але все одно повинні 

дотримуватися більш консервативних тенденцій в одязі. 

 

· Діловий костюм зі спідницею. Це безпрограшний варіант для співбесіди. 

 

· Блузка нейтральних/світлих кольорів з простим коміром та з довгими рукавами, які 

трохи визирають із-за краю рукавів піджака. Блузки з короткими рукавами підійдуть для 

роботи у жаркі дні, але будуть невдалим вибором для ділового інтерв'ю. 



 

· Легкі традиційні шкіряні або замшеві туфлі-човники консервативних кольорів (чорний, 

коричневий, синій) з підборами висотою близько 5 см. Уникайте взуття з відкритою 

передньою частиною та сандалів, 

 

· Панчохи тону вашої шкіри, або трохи темніші. 

 

· Для співбесіди краще мати традиційний діловий портфель. Невелику сумочку з 

косметикою покладіть усередину. 

 

· Уникайте великої кількості прикрас — обручка та вишукана друга каблучка будуть 

безпечним вибором для співбесіди. Для шиї виберіть золотий ланцюжок або класичні 

перли. 

 

· Мінімізуйте кількість парфумів і при цьому виберіть легкий, не романтичний, запах. 

 

 

Якщо ви збираєтесь на співбесіду у дуже традиційний офіс, наведені поради також 

працюватимуть. Тільки виберіть більш консервативну краватку (чи шарф) до вашого 

костюма; приберіть яскраві прикраси, якщо ви їх носите. Дуже обережно — у незначній 

кількості — використайте лосьйон після гоління (чи парфуми). Пам'ятайте, що 

одеколон/парфуми можна використовувати лише один раз, коли ви одягалися, готуючись 

до зустрічі. Не користуйтеся ними перед самим початком співбесіди або під час перерви у 

розмові. 

 

Останнім часом правила щодо одягу співробітників у цілому стали менш вимогливими, а 

багато компаній та фірм взагалі не мають таких правил. Багато керівників пояснюють, що 

існуюча в їхніх фірмах чи компаніях політика неофіційного одягу для співробітників 

свідчить про те, що якість виконуваної роботи е більш важливою, ніж зовнішність 

конкретної особи. Водночас більшість людей (наймачів), з якими ви зустрінетесь під час 

співбесід у різних місцях, безперечно хотіли б (визнають вони цей факт чи ні) бачити 

прояв певних зусиль з боку кандидата для того, щоб справити максимально вигідне 

враження про себе як професіонала, у тому числі і своїм зовнішнім виглядом. Тому краще 

перед співбесідою ретельно продумати усі деталі свого одягу та потурбуватися про свій 

зовнішній вигляд. 

 

Якщо проблема одягу для співбесіди для вас е надто складною, ви можете з'ясувати, 

якими є правила у компанії, куди ви збираєтесь на інтерв'ю, просто підійшовши одного 

дня до виходу з будинку, де вона розташована, і подивившись на співробітників, які 

входять та виходять (при цьому не приверніть до себе зайвої уваги охоронців). Більш 

простий спосіб — запитати про існуючі правила щодо одягу співробітників, 

домовляючись про дату та час співбесіди: "Який одяг прийнятний для співробітників 

вашої фірми — традиційний діловий чи неофіційний?" Поставивши питання таким чином, 

ви не виявите своєї переваги до певного стилю, а просто дасте зрозуміти, що ви 

намагаєтесь визначити підходящий, адекватний одяг для співбесіди. Зрозуміло, що 

найкращу пораду вам може дати людина, яка працює в цій компанії або ж знає когось зі 

співробітників. Тому спробуйте знайти таких людей самі чи за допомогою своїх друзів 

або їх знайомих. (Докладніше про традиційний діловий одяг див. розділ 4 "Стиль та імідж 

ділової людини".) 

 

 

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА САМОПІДГОТОВКА 



 

 

Підготовка до ділового інтерв'ю передбачає роботу в кількох напрямках: 

 

· Ознайомитися з діяльністю фірми /установи /організації, де ви хочете отримати роботу; 

дізнатися, які люди там працюють; ознайомитися зі специфікою функцій, які виконує 

співробітник, на цьому конкретному (вакантному зараз) місці; а також дізнатися, хто саме 

із співробітників фірми/установи/організації буде проводити співбесіду. Безумовно, 

обізнаність такого роду допоможе вам проявити себе у вигідному світлі. Ви можете 

використати відповідні знання, відповідаючи у ході співбесіди на питання про ваш 

можливий внесок у загальну діяльність організації чи її відділу (департаменту). Дізнатися 

про діяльність установи, яка вас цікавить, вам допоможуть довідкові матеріали, можливо, 

Інтернет, інформація осіб, які там працюють. 

 

 

Може статися так, що, ознайомившись з наявною інформацією про фірму, куди ви хотіли 

поступити на роботу, ви побачите, що ваші уявлення про характер її діяльності не 

відповідають дійсності, і тому ви вирішите взагалі не проходити інтерв'ю, а підшукати 

щось інше. 

 

Якщо ви зрозуміли, що існуюча вакансія вас не цікавить/ви не хочете працювати у цій 

конкретній компанії, не йдіть на співбесіду тільки для того, щоб "потренуватися", 

перевірити свою загальну підготовленість до проходження ділового інтерв'ю. Ви заберете 

час у представника компанії — зайнятої людини, яка, очевидно, не має зайвої хвилини. 

Водночас ви заберете можливість пройти співбесіду у того, хто справді бажає працювати 

на цьому місці. Така поведінка, будучи неввічливою, також є свідченням відсутності 

професіоналізму. 

 

 

· Заздалегідь підготувати себе до проходження ділового інтерв'ю. Багато моментів 

співбесіди можуть бути відпрацьовані наперед. Ваша поведінка, жести, відповіді на певні 

запитання, які очевидно ставлять у ході інтерв'ю, можуть і повинні бути визначені та 

затреновані. Нічим не можна виправдати як недостатню підготовленість (або відсутність 

підготовленості) до співбесіди, так і розрахунок лише на сприятливий випадок чи вашу 

щасливу зірку. 

 

Відомо багато випадків, коли, незважаючи на добре підготовлені документи, кандидати не 

отримали роботи саме через недостатню власну підготовленість до проходження 

співбесіди. Ці претенденти продемонстрували неадекватну поведінку у ході інтерв'ю, не 

вміли сформулювати свої цілі, не могли усвідомити власне місце у компанії та визначити 

свій можливий майбутній внесок у її діяльність. 

 

Практикуватися перед проходженням співбесіди — прекрасна стратегія. Краще за все 

робити це зі своїми друзями, родичами чи знайомими. Бажано мати двох помічників — 

один буде задавати вам можливі питання, інший відзначати позитивне та негативне у 

вашій поведінці, міміці і жестах. Якщо ви не маєте такої можливості, проведіть уявне 

інтерв'ю самі та запишіть його на відеокамеру (це можна та корисно зробити і за наявності 

помічників). Переглядаючи запис, уважно аналізуйте ваші рухи голови, рук, ніг, підошов 

та плечей. Часто люди не усвідомлюють, як саме вони рухаються, які жести роблять під 

час розмови. Можливо, дещо із побаченого на плівці ви захочете поміняти чи виправити, 

адже враження, яке ви справите на потенційних наймачів (наймача) буде першим і 

останнім перед тим, як буде зроблено висновок щодо прийняття вас на роботу. 



2.2. ЕТАПИ ДІЛОВОГО ІНТЕРВ'Ю 

  

 

 

Проходження співбесіди — надзвичайно важливий для вас крок. Очевидно і зрозуміло, що 

у відповідальний день ви можете бути неспокійним або, ще гірше, знервованим. Тому 

головне ваше завдання у цей особливий день — заспокоїтися та взяти себе в руки. Ваша 

знервованість може завадити вам провести співбесіду якнайкраще і отримати 

найвигіднішу пропозицію. Більше того, без необхідної врівноваженості ви можете взагалі 

втратити шанс на отримання бажаної роботи. Наведені нижче поради допоможуть вам 

впевненіше почувати себе, а отже, бути більш спокійним, протягом усієї співбесіди. 

ПРИБУТТЯ В ОФІС 

 

 

· Будьте на місці вчасно. Виходьте/виїжджайте на співбесіду з певним запасом часу для 

можливих дорожніх затримок, "пробок", інших непередбачених ситуацій. Якщо ви ніколи 

не були в даному конкретному місці/будинку, майте чітку інформацію про наявність 

парковки; потрібний вам вхід (їх може бути кілька); місце розташування офісу, де буде 

проходити інтерв'ю, — поверх, номер кабінету тощо. Запишіть усі наявні дані — у даному 

випадку не варто покладатися на пам'ять. Якщо необхідно, придбайте карту маршруту до 

місця призначення і користуйтесь нею. Найкраще ж напередодні співбесіди проїхати до 

необхідного вам місця/будинку і у призначений день точно знати, куди їхати. 

 

· З'ясуйте правильну вимову повного імені особи, яка буде проводити з вами співбесіду. 

Ви можете дізнатися, як правильно звучить потрібне вам ім'я, домовляючись про день та 

час інтерв'ю. Якщо ім'я рідковживане або просто складне для вимови, попрактикуйтеся 

напередодні вдома. 

 

· З'ясуйте повний офіційний титул, повну офіційну назву посади особи, яка проводитиме з 

вами інтерв'ю, та використовуйте їх, аж поки вам не запропонують звертатися менш 

офіційно. Ніколи не називайте представника фірми, що проводить співбесіду, тільки по 

імені. Чекайте, поки вам нададуть можливість при звертанні опустити офіційний титул, 

посаду та прізвище. 

 

· Візьміть з собою кілька копій вашого резюме, чистий папір для нотаток, хорошої якості 

ручку з чорнилом, що швидко висихає, та носовичок. Якщо ви складете свої речі у 

шкіряний портфель/сумку, це, звичайно, посилить позитивне враження про вас, але не 

приносьте на співбесіду багато речей (яких вистачить на дводенне відрядження). 

 

· Вудьте привітним до охоронців, секретарів у приймальні та будь-кого, хто може 

допомогти вам знайти потрібний кабінет/офіс. Якщо особа, якій ви збираєтесь поставити 

питання, розмовляє по телефону, будьте терплячі. Займіть себе чимось, поки розмова не 

закінчиться. Найгірше, що ви можете зробити, — стояти перед людиною і нетерпляче 

стукати нігтями по її столу або іншим чином проявляти свою збудженість. Не забувайте, 

що перед вами працююча людина і ЇЇ робота вимагає поваги. Крім того, можливо, через 

деякий час ви будете працювати в цій фірмі, і спогади про вашу поведінку стануть 

своєрідною візитною карткою для колег. Щоб уникнути непотрібного додаткового 

напруження приїжджайте/приходьте до місця призначення, маючи певний запас часу. 

 

Намагаючись бути привітним, не варто бути дуже балакучим. Виходьте з того, як 

поводять себе співробітники. Якщо з вами почали розмову, підтримуйте її; якщо ж 

присутні занурені в роботу, не відволікайте їх небажаними розмовами. 



 

· Терпляче очікуйте на особу, яка проводитиме з вами співбесіду. Зрозуміло, що ця 

людина має прийти вчасно, та багато причин можуть призвести до її запізнення. У день 

інтерв'ю ви, очевидно, відвели у вашому робочому графіку для нього не одну годину, 

тому намагайтеся спокійно очікувати, ще раз "проглядаючи" у пам'яті відповіді на 

можливі запитання або ж вивчаючи виставлені у приймальні відзнаки компанії (можливо, 

ви зможете використати знання про них у ході співбесіди). 

 

· Не жуйте гумку, не паліть, не пийте та не їжте у приміщенні організації, якщо тільки вам 

не запропонували прохолодні напої. Навіть якщо вам хочеться пити, не 

 

 варто виставляти власну пляшку води на стіл особи, яка проводить інтерв'ю. Це той 

випадок, коли треба потерпіти. 

 

Представник однієї фірми любить згадувати історію про молоду жінку, яка прийшла на 

співбесіду і перед її початком виклала на стіл коробку печива, пояснивши, що для 

підтримки активної розумово? діяльності їй потрібно вживати солодке. Незважаючи на те, 

що претендентка запропонувала печиво присутнім представникам фірми, вона не 

отримала запрошення на роботу. 

 

 

ПІД ЧАС СПІВБЕСІДИ 

  

 

 

ПОЧАТОК ІНТЕРВ'Ю — один із найбільш відповідальних моментів, тому вашими 

першими кроками, безумовно і очевидно, мають бути: 

 

• привітна посмішка; 

 

• погляд в очі особі, яка проводитиме співбесіду; 

 

• достатньої сили та тривалості рукостискання. 

 

 

Крім цього не забудьте: 

 

 

· Піднятися, коли представник фірми, який проводитиме співбесіду, наблизиться до вас, 

 

· Привітати його, використовуючи офіційний титул та повне ім'я, і подякувати за надану 

можливість. 

 

· Залишити усі непотрібні речі за межами офісу. Коли вам запропонують пройти у 

відповідний кабінет для інтерв'ю, ви не захочете втрачати час, складаючи численні речі, 

які ви принесли з собою та щойно виклали із портфеля/ сумки. Жінки особливо часто 

перевантажують себе гаманцями, косметичними сумочками, папками та діловими 

щоденниками особливо великих розмірів. Чоловіки щодо цього виявляють більше 

здорового глузду, але теж нерідко замість портфеля завантажують усіма необхідними (а 

часом і зайвими) речами свої кишені та обвішують пасок різноманітними електронними 

засобами зв'язку. (Ніколи не кладіть свої речі на стіл особи, яка проводить співбесіду, — 

це її власна робоча територія). 



 

· Демонструвати свою повну увагу до особи, яка проводить співбесіду. Для цього 

мінімізуйте будь-які можливі відволікаючі фактори: вимкніть свій мобільний телефон; 

наручний годинник, якщо він вказує час за допомогою звукових сигналів; усі інші 

електронні засоби зв'язку, які мають звукові сигнали. Ці прості знаки поваги 

продемонструють наймачу вашу організованість та професіоналізм. Особа, яка проводить 

інтерв'ю, повинна відчувати вашу повагу до неї протягом усієї співбесіди — це найкращий 

спосіб справити про себе позитивне враження. Щоб досягти цього, будьте уважним 

слухачем (з повагою та увагою слухайте, що вам кажуть), демонструйте свою 

зацікавленість за допомогою відповідного виразу обличчя, а також, за можливості, 

виражайте згоду з почутим. 

 

· Бути дуже уважним та обережним у своїх рухах та жестах під час співбесіди: зроблені 

вами свідомо або несвідомо, вони є проявом того, що ви насправді відчуваєте та думаєте. 

Ваші невідповідні рухи, жести та міміка можуть працювати проти вас, навіть якщо ваші 

слова ретельно підібрані і виважені. 

 

· Стежити за своєю мовою. Крім правильного використання мовних засобів дуже 

важливим також є уникання грубих слів, жаргонних виразів та "слизьких" жартів. Навіть 

якщо особа, яка проводить інтерв'ю, використовує подібні вирази та слова, ви не повинні 

наслідувати її приклад. 

 

Не дивуйтеся, якщо у співбесіді братимуть участь одночасно кілька представників 

фірми/компанії/установи. Можливо також, що ви зустрінетесь з кількома особами у різний 

час. Якщо перед вами кілька людей, по черзі дивіться в очі кожному з присутніх; 

намагайтеся не концентрувати свою увагу лише на одній особі, нехтуючи іншими. 

 

Як бачимо, для співбесіди характерні усі звичайні правила проведення ділових зустрічей: 

професійний зовнішній вигляд, прибуття заздалегідь, попередня підготовка. Будучи по 

суті діловою зустріччю, водночас інтерв'ю характеризується певними особливостями. 

Вони зумовлені тим, що кандидат, як правило, має дуже обмежений час для того, щоб 

справити позитивне враження; до того ж йому не відомо, яким чином, у якому ключі буде 

проходити співбесіда. 

 

Для того, щоб максимально впевнено почувати себе ПРОТЯГОМ ІНТЕРВ'Ю, заздалегідь 

підготуйтеся до можливих запитань, серед яких, очевидно, будуть: 

 

· Запитання про вашу минулу кар'єру. Підготуйте заздалегідь коротку і цікаву відповідь, 

що включатиме найбільші успіхи на попередніх місцях та нинішньому місці роботи. При 

цьому особливо виділіть ваш досвід, який має значення для посади, яку ви бажаєте 

обійняти. (Ваша відповідь не повинна зайняти більше 7—10 хвилин.) 

 

· Запитання про причини привабливості для вас цієї конкретної роботи, посади, на яку ви 

претендуєте. Вас також можуть попросити аргументувати, чому ви вважаєте себе 

підходящою кандидатурою для заміщення вакансії. Очевидно, запитання такого роду 

важчі для підготовки, та у будь-якому разі ви повинні чітко сформулювати ваші основні 

принципові професійні та людські якості, що дають змогу вам розраховувати на 

конкретну посаду. 

  

 

· Запитання приватного характеру. Подібні запитання можуть задаватися без спеціального 

порядку та у досить агресивній манері з тим, щоб перевірити вашу здібність швидко 



знаходити відповідь на непідготовлене запитання, а також оцінити вашу душевну 

врівноваженість. Будьте готові давати відповіді без довгого обмірковування ("з ходу") і 

при цьому не втрачайте витримки. 

 

Взагалі ж усвідомлюйте, що більшість запитань, які задаватимуть вам протягом 

співбесіди, будуть спрямовані на пошук та вияв ваших "слабких" місць як у професійній 

підготовленості, так і особистій поведінці. Сприймаючи таку ситуацію практично, 

тренуйте своє вміння давати відповіді подвійного характеру: які, по-перше, 

характеризували б вас як підходящого кандидата на вакантне місце і, по-друге, 

нейтралізували б можливі існуючі причини для прийняття негативного рішення щодо 

вашої кандидатури. 

 

Незалежно від характеру та тону запитань, заданих вам на співбесіді, не забувайте, що в 

перші хвилини (хвилину) інтерв'ю особа, яка представляє фірму, де ви хочете працювати, 

буде оцінювати вашу зовнішність, манеру поведінки та особистий стиль. Тому 

надзвичайно важливо, щоб ви мали вигляд привітної людини, впевненої у своїх силах та 

готової до дій (посміхайтеся навіть, якщо ви знервовані). Відповідне привітання, потиск 

рук, прямий погляд та пряма статура (стоїте ви чи сидите) — усе має важливе значення. 

Особа, яка проводить співбесіду, може бути втомленою, з поганим характером, 

неорганізованою або ж просто такою, яка вам не сподобається з першого погляду. Ви 

повинні не звертати ні на що увагу та продовжувати демонструвати свій професіоналізм і 

хороші манери. 

 

Завжди залишайтеся на позитивній ноті, спілкуючись з представником компанії, який 

проводить інтерв'ю. Ніколи самі не робіть висновки про те, що може допомогти, а що 

може завадити вам зайняти вакантне місце: нехай ці висновки зроблять інші. Ніколи не 

"допомагайте" прийняти негативне рішення щодо вашої кандидатури, без кінця 

вибачаючись за все (вибачитися можна і треба лише за запізнення на співбесіду). 

 

 

Розповідаємо про себе 

 

Небагато кандидатів усвідомлюють, що особа, яка проводить співбесіду, не просто шукає 

людину, здатну виконувати певну роботу. Частіше за все метою інтерв'ю є пошук людини, 

з якою 

 

можна робити спільну справу і на яку можна покластися. Ваші документи можуть бути 

вражаючими і, можливо, ви матимете цілий стос рекомендацій, та величезне значення при 

вирішенні вашої долі буде мати враження, яке ви справили на представника фірми. 

 

Визнаним фактом є те, що пропозиція обійняти посаду частіше дається тим кандидатам, 

які сподобалися представнику фірми, ніж тим, які справді більше відповідають 

поставленим вимогам, підходять для виконання конкретної роботи. Тому для кандидата 

надзвичайно важливим, якщо не головним, завданням є зробити все можливе для того, 

щоб сподобатися співробітнику, який проводить співбесіду. При цьому зовсім не 

обов'язково, щоб ця особа подобалася вам особисто (якщо тільки у майбутньому вона не 

буде вашим прямим начальником). 

 

Саме наявність/відсутність особливого розуміння, взаємного контакту між кандидатом і 

представником фірми і є тим основним фактором, що частіше за все лежить в основі 

позитивного/негативного рішення щодо надання роботи конкретній особі. При цьому 



кваліфікація кандидата, рівень професійної підготовленості чи робочий досвід, безумовно, 

залишаючись важливими показниками, можуть не мати вирішального значення. 

 

 

Розповідаючи про себе під час співбесіди, пам'ятайте поради спеціалістів, які займаються 

проблемами психології ділових стосунків: 

 

 

· Намагаючись створити найкраще враження і сподобатися особі, що проводить інтерв'ю, 

не піддавайтеся бажанню "покращити" факти на свою користь, наприклад, завищивши 

цифру річної заробітної плати на попередньому місці роботи, або ж важливість посади, 

яку ви обіймали раніше. Досвідчений наймач може швидко відчути невідповідність, 

нещирість наданої інформації, до того ж більшість фактів можна досить легко перевірити. 

 

· Не перехвалюйте себе та свої особисті досягнення: у разі позитивного рішення ви будете 

працювати у складі команди. Ваші професійні та особисті якості повинні сприяти 

досягненню успіхів фірми у цілому. 

 

· Через призму корисності для загальної справи фірми продемонструйте і своє бажання 

підвищувати рівень своєї майстерності у майбутньому. Це не тільки створить враження, 

що ви постійно удосконалюєте свої уміння та навички, але стане також свідченням того, 

що ви бажаєте приносити максимальну користь компанії-наймачу. 

 

· Кандидати, які протягом співбесіди демонструють як бажання і готовність вирішувати 

проблеми, що можуть виникати у ході робочого процесу, так і впевненість у своїх силах, 

отримують більше пропозицій зайняти існуючі вакансії, ніж особи, які основну силу та 

енергію витрачають на обговорення проблем. 

 

· У ході інтерв'ю вас, можливо, запитають про ваші сподівання, розрахунки щодо 

заробітної платні. Хорошою стратегією буде не називати конкретної цифри, а визначити 

можливі рамки. При цьому варто зазначити, що найнижчий рівень буде прийнятним для 

вас, якщо вам нададуть інші корпоративні пільги. Однак обговорюючи питання вашого 

заробітку, не забувайте, що вигідніше враження справляє кандидат, який більше інтересу 

виявляє до завдань, що стоятимуть перед ним у разі позитивного рішення. (Багато 

спеціалістів з психології ділових стосунків рекомендують пам'ятати правило: "Хто 

першим піднімає тему заробітної плати, той програє". Завдання кандидата — підвести 

представника фірми до цієї теми, щоб саме він почав її обговорення). 

 

· Представник фірми, який проводить співбесіду, не проявлятиме інтересу до ваших 

бажань, аж поки ви не зацікавите його тим, що саме ви можете дати для компанії, яким 

може бути ваш персональний внесок у загальну справу. 

 

· Якщо особа, яка проводить інтерв'ю, не надала вам можливості розповісти про ваші 

певні вміння чи особливу професійну підготовленість, докладіть максимум зусиль для 

того, щоб взяти ініціативу у власні руки та у підходящий момент перевести розмову на 

важливу для вас тему, У цьому випадку ваше завдання полягає у тому, щоб сфокусувати 

увагу представника компанії на тих ваших навичках та вміннях, що мають значення при 

обійманні даної конкретної посади* 

 

 

Відповідаємо на запитання 

 



 

Ставлячи вам запитання, представник фірми очікує від вас не тільки відповідей, а й 

зворотних запитань. Як правило, першою ставить запитання особа, яка проводить 

співбесіду. 

 

Нижче наведені основні правила, про які варто пам'ятати, відповідаючи на запитання під 

час ділового інтерв'ю: 

 

· Те, як ви відповідаєте на поставлене питання (манера вашої відповіді), так само важливо, 

як і те, що ви говорите (суть відповіді). Багато спеціалістів з питань ділового етикету та 

психології ділових стосунків вважають, що манера відповіді кандидата на запитання має 

навіть більше значення, ніж зміст сказаного. 

 

Співбесіда втратить усякий сенс, якщо представнику фірми, який її проводить, буде важко 

(або неможливо) зрозуміти, що ви говорите. Тому намагайтеся говорити чітко і спокійно. 

Якщо ви знервовані, вдихніть глибоко кілька разів та сфокусуйтеся на суті питання, що 

вам поставили. 

 

He поспішайте дати відповідь, а почавши відповідати, не торохкотіть — не вимовляйте 

слова поквапливо, ковтаючи. (Приділяючи увагу тому, як ви говорите, все ж таки 

обов'язково думайте, що саме ви говорите.) 

 

· Не будьте улесливим ("Це надзвичайно хороше запитання, якщо я можу це сказати, пане 

директору"), а також не будьте неповажливим ("О-о! На цьому запитанні можна зламати 

голову"). Реагуйте на питання серйозно та у природній манері. 

 

· Не давайте надто коротких, а тому, можливо, не дуже ввічливих, відповідей. Наприклад, 

вас запитують, як ви підвищували свій професійний рівень після закінчення навчального 

закладу, а ви у грубуватій короткій манері відповідаєте, що ці факти викладені у вашому 

резюме. Можливо, особа, яка проводить співбесіду, має намір прийняти вас на роботу і 

тому бажає дізнатися від вас, як ви продовжуєте вдосконалювати свої професійні вміння 

та навички, щоб ще раз для себе підтвердити правильність рішення, що буде прийняте. 

Відповідь же такого роду безумовно може похитнути впевненість представника компанії. 

 

Взагалі ж кандидати, які у ході співбесіди відповідають на запитання лише словами "так" 

чи "ні", як правило отримують негативну відповідь частіше, ніж ті кандидати, відповіді 

яких складаються з двох або більше речень. 

 

· Відповідайте на поставлене питання, а не на запитання, на яке ви хотіли б відповісти 

(для цього завжди дуже уважно слухайте те, що вам кажуть). Не соромтеся попросити 

уточнити запитання, якщо ви не повністю зрозуміли його суть. Ви можете ввічливо 

попростити перефразувати питання, сформулювати його по-іншому. У будь-якому разі це 

краще, ніж дати непідходящу, неадекватну відповідь. Ваше прохання також 

продемонструє наявність у вас ініціативи. 

 

· Давайте відповіді по суті запитання, намагаючись, щоб вони були при цьому достатньо 

короткими. Ваші відповіді обов'язково мають бути виваженими та інформативно 

наповненими. Не робіть несуттєвих зауважень та заяв. При цьому краще запитати особу, 

яка проводить співбесіду, чи бажає вона отримати більш детальну інформацію, ніж почати 

викладати довгу промову, що, можливо, буде перервана співрозмовником. 

 



· Якщо ви не знаєте відповіді на поставлене запитання (можливо, воно стосується вузьких, 

специфічних аспектів), зразу ж скажіть про це, не намагайтеся якимось чином впевнити 

представника фірми, що ви володієте інформацією. 

 

· Не бійтеся використати у розмові ваше почуття гумору, але уникайте жартів, які ніяким 

чином не пов'язані з даною конкретною ситуацією (проходження ділового інтерв'ю). 

 

 

Ставимо питання 

 

Більшість осіб, які проводять ділові інтерв'ю, чекають моменту, коли вони можуть 

запитати кандидата, чи він бажає поставити питання/чи має він питання. На цій стадії 

співбесіди представник фірми має можливість відійти від заздалегідь визначеного плану, 

якого він дотримувався до цього дня десятки, сотні разів. 

 

Не розчаровуйте співрозмовника заявою про те, що ви не маєте запитань. При цьому 

ставте питання, які, виходячи з конкретної ситуації, мають значення, а також ті, що ви 

підготували заздалегідь. Намагайтеся уникати порожніх запитань, які ставляться, тільки 

щоб не мовчати. (Ваше попереднє знайомство з характером діяльності компанії, 

безумовно, допоможе вам сформулювати підходящі, суттєві запитання). 

 

Ви повинні завжди мати певні запитання до особи, яка проводить співбесіду. Навіть, якщо 

ви відчуваєте, що вже дістали повну, вичерпну інформацію, яка може вас цікавити" 

запитайте щось подібне: "Що для Вас є найбільш привабливим у роботі у цій компанії?" 

або "Які найбільші завдання стоять зараз перед вашою фірмою?" Не ставте питання, 

відповіді на які можна легко знайти через Інтернет або у річному звіті компанії: якщо ви 

поставите подібні запитання, особа, яка проводить інтерв'ю, може зробити висновок, що 

ви заздалегідь не ознайомилися з характером та напрямами діяльності компанії (у вас 

відсутня домашня підготовка). 

 

Ставлячи питання, уникайте прояву в них сумніву, а ще гірше — недовіри до сказаного 

представником фірми раніше. Ваше завдання — не проведення розслідування, а 

отримання необхідної для вас інформації найбільш ефективним та ввічливим способом, 

щоб не викликати незадоволення чи роздратування з боку представника фірми. 

ЗАВЕРШЕННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

 

Посмішка, потискання рук та прямий погляд в очі особі, яка проводила інтерв'ю, так само 

важливі при завершенні співбесіди, як і на її початку. Не вагайтеся запитати представника 

фірми, що буде наступним етапом (якщо тільки вам це не пояснили раніше). Скажіть, що 

ви будете дзвонити йому для того, щоб дізнатися про подальший розвиток подій, і, за 

можливості, визначте час вашого дзвінка. (Запевнення представника фірми у вашій 

незмінній зацікавленості у конкретній посаді — правильний і далекоглядний крок). Дуже 

важливо, щоб ви попрощалися з особою, яка проводила інтерв'ю, залишивши позитивне 

враження про себе, тому ніколи не завершуйте співбесіду вираженням тривоги, 

розповіддю про власні проблеми або ж проявом невпевненості у власних силах, у вашій 

відповідності даній посаді. 

 

Як би не завершилася співбесіда, ніколи не забувайте подякувати представнику компанії 

за надану можливість пройти ділове інтерв'ю. Ввічливість не вимагає великих зусиль. І 

хто знає? Можливо, ваші шляхи ще перетнуться у майбутньому. 

 



2.3. СПІВБЕСІДА ЗАКІНЧИЛАСЯ, КРАПКА НЕ ПОСТАВЛЕНА: ДІЇ ПІСЛЯ 

ЗАВЕРШЕННЯ ДІЛОВОГО ІНТЕРВ'Ю 

  

 

 

Завжди зразу ж після проходження ділового інтерв'ю відправляйте лист особі, яка його 

проводила. Він має бути невеликим і простого змісту: привітання та звертання до 

конкретної особи; подяка за надану вам можливість пройти співбесіду; можливо, 

зауваження, коментар щодо певного моменту в ході співбесіди; заключна частина — 

висловлення поваги, підпис. 

 

Якщо інтерв'ю проводили кілька представників компанії, необхідно написати кожному із 

них. При цьому обов'язково певною мірою змінюйте викладене у кожному листі на той 

випадок, коли ці особи випадково чи свідомо порівняють отримані від вас послання. 

 

Для свого листа виберіть письмове приладдя та папір вищого ґатунку (добре використати 

чорнильну ручку з чорними або синіми чорнилами та білий або кремовий папір). Купіть 

усе необхідне заздалегідь для того, щоб мати можливість відправити лист, як тільки ви 

повернетесь додому, коли усі подробиці співбесіди будуть іще свіжими у вашій пам'яті. 

Якщо ви не певні у правильності написання титулу, посади або ж імені особи, з якою ви 

зустрічалися, передзвоніть до компанії та з'ясуйте це питання. Після всіх затрачених 

зусиль не варто псувати усю справу неувагою до дрібних (але надзвичайно важливих) 

деталей. 

 

Найкраще написати ваш лист від руки. Навіть якщо почерк у вас не найкращий, лист, 

написаний вами від руки, справить більше враження, ніж переданий електронною поштою 

або відправлений на веб-сайт компанії. Особа, яка проводила інтерв'ю, безперечно, 

запам'ятає цей факт і відзначить вас як людину, яка витратила час саме на написання 

листа. Можливо, за наявності кількох рівних кандидатів ваші гарні манери допоможуть 

зробити вибір на вашу користь. 

 

Якщо ви зверталися у фірму за роботою, використовуючи електронну пошту, і таким 

самим чином проходили співбесіду, лист-подяку також відправте електронною поштою. У 

тому разі, коли ви проходили співбесіду по телефону, лист-подяка має бути написаний від 

руки. 

 

Обов'язково, як ви це обіцяли при прощанні, передзвоніть в установу/організацію/на 

фірму, де ви проходили співбесіду, та дізнайтеся про результати. Якою б не була ситуація 

на момент дзвінка (ви отримали іншу пропозицію, ви передумали міняти місце роботи і т. 

ін.), залишайтеся вихованою людиною і дотримуйтесь свого слова. 

 

У тому випадку, коли вам пообіцяли передзвонити і повідомити про результати 

співбесіди, але ви не отримали ніякої інформації протягом перших кількох днів, не 

розчаровуйтесь і не втрачайте надії. Як правило, усі працюючі — зайняті люди, але вони 

виконують свої обіцянки. Якщо ж ви не маєте можливості більше чекати, самі 

передзвоніть до установи/фірми, де проходили інтерв'ю, або ж надішліть відповідний e-

mail. Якщо ж особа, яка пообіцяла з вами зв'язатися, постійно не відповідає на ваші 

дзвінки, можливо, вам пощастило, що ви не працюєте з нею. 

 

 

ВИ ОТРИМАЛИ НЕГАТИВНУ ВІДПОВІДЬ 

 



 

Якщо після співбесіди ви отримали негативну відповідь, не падайте духом і не втрачайте 

надії. Пам'ятайте, що крім фірми, до якої ви звернулися, існує ще багато інших 

організацій, установ та фірм. До того ж, ви не єдина людина, яка проходила через усі 

(часом важкі та неприємні) етапи пошуку роботи. 

 

Спеціалісти з психологи ділових стосунків дають поради, як краще пережити час пошуку 

роботи: 

 

· Не відмовляйтеся від іншої можливої роботи, якою б незначною вона не була. Краще 

мати половину хліба, ніж нічого не мати! 

 

· Контактуйте з усіма, хто може допомогти вам у пошуках роботи (друзі, знайомі, колишні 

колеги). 

 

· Відвідуйте різноманітні курси / продовжуйте вчитися. 

 

· Розглядайте період пошуку роботи як своєрідну роботу. Майте розпорядок дня 

(вивчення інформації про наявні вакансії, дзвінки до різних установ та фірм і т. ін.) і 

незмінно його дотримуйтесь. 

 

· Не "пережовуйте" невдале минуле до безкінечності, живіть сьогоднішнім днем та 

працюйте на майбутнє. 

 

· Залишайтеся оптимістом і не припиняйте пошуків. 

 

 

ВИ ОТРИМАЛИ ЗАПРОШЕННЯ НА РОБОТУ 

  

 

 

Надзвичайно важливим є не лише отримати роботу, а й вдало розпочати свою діяльність 

на новому місці. Поради спеціалістів допоможуть вам у цьому: 

 

· Зразу ж починайте встановлювати свою систему зв'язків та контактів з колегами. 

 

· Вчіться тонкощам своєї справи. Не бійтеся ставити питання. 

 

· Знайте та розумійте, що і чому ви робите: вивчіть свої обов'язки та усвідомте 

необхідність виконуваної вами щоденної роботи. 

 

· Продовжуйте підвищувати свою кваліфікацію. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

 

А. Дайте відповіді 'Так" чи "Ні". 

 

1. При спілкуванні з фірмою, де ви хочете пройти співбесіду, не важливо дотримуватися 

одного, вибраного спочатку, способу комунікації. 

 



2. Разом з резюме слід надсилати і усі наявні письмові рекомендації та відзнаки. 

 

3. Одяг, вибраний для проходження співбесіди, як і поведінка кандидата, можуть відіграти 

значну (а часом і вирішальну) роль при прийнятті рішення про надання роботи даній 

особі. 

 

4. Після проходження ділового інтерв'ю слід направити особі, які його проводила, лист. У 

тому випадку, коли співбесіду проводило кілька людей, можна відправити лист лише 

співробітнику, який обіймає найвищу посаду. 

 

 

Б 

 

1. У ході ділового інтерв'ю представник фірми не проявляє ніякого інтересу до тих 

аспектів вашої кар'єри, які ви вважаєте 

 

найбільш важливими. Ви: 

 

а) запитуєте його про причину такої незацікавленості; 

 

 б) у найбільш підходящий момент самі розповідаєте про те, що вважаєте найбільш 

важливим та виграшним у вашій кар'єрі; 

 

 в) говорите собі, що особа, яка проводить співбесіду,знає краще, що до чого, і тому їй 

вирішувати, про що і коли запитувати. 

 

2. З самого початку співбесіди стало зрозумілим, що ви та співробітник, який проводить 

інтерв'ю, не маєте ніякого контакту та 

 

 взаєморозуміння. Ви: 

 

 а) припиняєте співбесіду, заявивши про бажання піти; 

 

 б) просите, щоб інтерв'ю провів хтось інший; 

 

 в) незважаючи на несприятливі обставини, продовжуєте проходження співбесіди. 

 

3. Чим більше ви дізнаєтесь у ході ділового інтерв'ю про конкретну роботу на вакантному 

місці (на якому б ви бажали 

працювати), тим менше ця вакансія приваблює вас. Ви: 

  

 

 а) очікуєте, поки співбесіда закінчиться, і тоді висловлюєте усі свої сумніви; 

 

 б) нічого не говорите особі, яка проводить інтерв'ю, і вирішуєте для себе, що сьогоднішня 

співбесіда буде для вас 

просто хорошою практикою; 

 

 в) відразу висловлюєте свої сумніви співробітнику, який проводить інтерв'ю, і тим самим 

закінчуєте вашу зустріч. 

 



4. Ви отримали запрошення на роботу від однієї фірми, але не даєте згоди, бажаючи перед 

цим з'ясувати, чи не буде 

більш привабливою посада, вакантна зараз в іншій фірмі. Наприкінці співбесіди у другій 

фірмі ви розумієте, що ро- 

бота, яка пропонується тут, приваблює вас більше. Ви: 

 

 а) щоб прискорити позитивне вирішення вашого питання, кажете співробітнику, який 

проводить інтерв'ю, про 

запрошення, яке вже маєте від іншої фірми; 

 

 б) нічого не кажете і сподіваєтесь, що запрошення від другої фірми прийде раніше, ніж 

вам доведеться давати відповідь 

 

 першій фірмі; 

 

 в) кажете, що вам необхідно знати рішення про прийняття/неприйняття вас на роботу до 

певної конкретної дати, не 

 

 називаючи при цьому причини такого вашого прохання. 

 

 

 

СИТУАЦІЯ 

 

Під час співбесіди кандидат хвилювався настільки, що не дочув, а тому не повністю 

зрозумів одне з поставлених питань. Не бажаючи виглядати непідготовленим і 

невпевненим у собі, він почав відповідати, сподіваючись у процесі повністю зрозуміти 

суть запитання і таким чином дати адекватну відповідь. 

 

Де була допущена помилка? 

 

 

Відповіді на контрольні запитання 

 

 

А 

 

 

1. Ні. При спілкуванні з фірмою, де ви бажаєте пройти співбесіду, слід дотримуватися 

того засобу комунікації, яким ви почали користуватися спочатку, аж поки ваш можливий 

наймач не вибере інший. 

 

2. Ні. Усі письмові рекомендації та відзнаки, які ви маєте, слід не відправляти з резюме, а 

принести з собою на ділове інтерв'ю. Ці документи допоможуть вам відчувати себе 

впевненіше, а також сприятимуть створенню позитивного враження про вас як кандидата 

у особи, яка проводитиме співбесіду. 

 

3. Так. Невдало підібраний одяг, як і неадекватна поведінка, можуть створити (і створять) 

у особи, яка проводитиме співбесіду, невигідне враження про кандидата. На жаль, перше 

враження часом надзвичайно важко змінити, незважаючи на всі докладені зусилля. 

 



4. Так. Після проходження співбесіди (у той самий день) слід відправити особі, яка 

проводила її, лист. Ні. Якщо інтерв'ю проводило кілька представників фірми/установи, 

необхідно написати кожному з них. При цьому слід певною мірою урізноманітнити 

написане. 

 

 

 

Б 

 

 

1. б). Співбесіда — це діалог. Якщо ви хочете порушити якусь певну тему, обговорити 

конкретне питання, ви повинні мати 

 

 впевненість (і деяку сміливість) зробити це. 

 

2. в). Кращим вибором у цій ситуації буде продовжувати інтерв'ю, незважаючи на 

відсутність контакту та взаєморозуміння 

 

 між вами і представником фірми. Прохання замінити особу, яка проводить співбесіду, 

навряд чи принесе відчутні позитивні результати, тому що новий співробітник очевидно 

почує відповідні коментарі про вас від свого колеги. 

 

3. в). Зрозумівши, що запропонована робота вас не цікавить, чітко і в коректній формі 

викладіть свою позицію представнику 

 

 фірми, який проводить інтерв'ю. У такий спосіб ви збережете і свій, і чужий час, а отже, 

проявите себе професіоналом. 

 

4. в). Найкраще сказати представнику фірми, який проводить співбесіду, що вам 

необхідно знати результати до певної конкретної дати. При цьому будьте готові за 

необхідності пояснити причину вашого прохання (обмеженість часу у зв'язку з 

необхідністю дати відповідь на пропозицію від іншої фірми). Якщо ви сильний кандидат, 

фірма-наймач буде зацікавлена у можливості запропонувати вам роботу у підходящий час 

— тоді, коли ви ще не будете зв'язані домовленістю з іншою фірмою чи установою. 

 

 

СИТУАЦІЯ 

 

Недочувши, а тому не повністю зрозумівши запитання, кандидат повинен був попросити 

особу, яка проводила інтерв'ю, повторити сказане і, тільки повністю усвідомивши, про що 

йшла мова, давати відповідь. Нечітко зрозумівши сказане, кандидат, очевидно, не зможе 

дати адекватної відповіді і тим самим продемонструє свою недостатню підготовленість, а 

отже, і зменшить можливість отримати запрошення на роботу. Варто також пам'ятати, що 

знервованість та хвилювання ніколи не допомагають, тому слід намагатися заспокоїти 

себе (у цьому можуть допомогти кілька глибоких вдихів та видихів) і максимально 

сконцентруватися на суті запитань. 

 

 

Розділ 3. Уміння спілкуватися 

  

 

 



3.1. ВІТАННЯ ТА РЕКОМЕНДУВАННЯ 

 

 

Вітання та рекомендування у сфері ділового спілкування мають особливе значення. Те, як 

ми вітаємо людей, значною мірою визначає, як вони сприймають нас самих. Перше 

враження, яке складається за надзвичайно короткий час — від 15 до 60 секунд, може стати 

останнім і не зміниться вже ні за яких обставин (або ж у результаті величезних зусиль). 

Перше враження може накласти відбиток на все подальше спілкування. Ось чому знання 

правил вітання та рекомендування є нагальною необхідністю. 

 

Найважливіше, що треба пам'ятати про рекомендування — ніколи не забувати зробити 

його, тобто ніколи не забувати познайомити людей. Особа, яку не представили, 

залишається, з точки зору спілкування, невидимою. Якщо не знайомі між собою люди не 

відрекомендовані, вони не можуть активно, повноцінно брати участь у розмові, 

сконцентрувати свою увагу на обговорюваних питаннях, тому що намагаються визначити 

для себе, ким є інші присутні, або ж чекають на перерву у розмові, щоб представитися 

самим. Як тільки рекомендування відбулося, усі зразу ж почувають себе значно 

комфортніше. Сам процес допомагає почати встановлення стосунків між присутніми, а 

також знайти теми для подальшої розмови. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

 

 

Варто пам'ятати, що мета рекомендування — допомогти незнайомцям пізнати не лише 

імена один одного, але і їх соціальні ролі та професійний статус. 

 

Є кілька основних правил, яких необхідно дотримуватися при рекомендуванні: 

 

 

· Першою називають особу, яка обіймає вищу посаду або є більш важливою, тобто особі, 

яка обіймає вищу посаду або є більш важливою, представляють особу, яка обіймає нижчу 

посаду або її роль у конкретній ситуації менш важлива. Це правило у ділових ситуаціях 

працює незалежно від статі осіб. 

  

 

 

Наприклад: 

 

"Пане директору, дозвольте представити Вам пана Хоменка, нового співробітника відділу 

планування" (представляємо підлеглого начальнику). 

 

"Пане Сидоренку, я хотів би представити мого колегу пана Савченка" (представляємо 

співробітника клієнту фірми), 

 

"Пане міністре, дозвольте представити вам пані Нечипоренко" 

 

(представляємо неофіційну/приватну особу офіційній/ посадовій особі). 

 

У тому випадку, коли вам не відомий соціальний чи професійний статус осіб, або ж коли 

усі присутні мають рівний статус, виберіть того, кому ви хочете приділити більше уваги 

та пошани, і назвіть цю особу першою, тобто представте йому / їй інших присутніх. 



 

Якщо ж статус усіх однаковий, і ви не можете вирішити, кому приділити більше уваги та 

пошани, можна звернутися до традиційних правил етикету і представити молодшу за 

віком особу старшій за віком: 

 

"Пане Ревенку (за 50 років), я хотів би представити Вам пана Зайченка (за 30 років)" або 

чоловіка жінці: 

 

"Пані Наливайченко, дозвольте вам представити пана Германа". 

 

У змішаних соціально-ділових ситуаціях, як, наприклад, свято фірми, на якому присутні 

подружжя співробітників і особливі друзі, працюють норми ділового етикету. Питання 

про більшу/меншу значущість тієї чи іншої особи (начальник чи дружина?) при 

представленні вирішується залежно від існуючих взаємовідносин та конкретної ситуації. 

 

У принципі рекомендується на будь-яких заходах, організованих вашою 

компанією/фірмою, незалежно від місця його проведення, представляти подружжя 

(чоловіка чи жінку) начальнику, адже він/вона очевидно визнає статус і значущість 

вашого керівника. Якщо ж ви зустрілися з начальником випадково за межами офісу чи в 

гостях у третьої особи, ви представляєте дружину/чоловіка першою/першим. 

 

· Називайте ім'я кожної особи чітко і зрозуміло. Не завжди обов'язково повторювати 

процес у кожну сторону ("Пане Романюку, познайомтеся, будь ласка, з паном 

Гавриленком". "Пане Гавриленку, познайомтеся, будь ласка, з паном Романюком"), 

особливо, коли необхідно представити більше, ніж дві особи. Щоправда, у деяких 

ситуаціях — важливий статус присутніх, серйозна ділова зустріч тощо — рекомендується 

такий двосторонній підхід. Він надає можливість повністю з'ясувати імена інших осіб, а 

також полегшує надання додаткової інформації про кожну особу. 

 

При рекомендуванні завжди краще називати прізвище людини, ніж її ім'я. При цьому слід 

вказувати титул, посаду (міністр, професор), а коли їх немає, не забувати слова "пан" та 

"пані". 

 

· Представляючи людей, за можливості слід додавати коротку ділову та коректну 

інформацію про кожного: 

 

"Пані Соловей, дозвольте представити Вам нашого нового колегу з фінансового відділу 

пана Оберемка. Він нещодавно прийшов у нашу фірму з компанії АБВ. Сергій Петрович, 

пані Соловей — старший спеціаліст відділу планування нашої фірми". 

 

 

Надаючи інформацію про людину, яку ви представляєте, уникайте фраз типу: "Це Сергій 

Семенов, про якого я тобі/Вам говорив учора". Очевидно, що, почувши такі слова, Сергій 

почуватиме себе некомфортно, думаючи, що ж саме було сказано про нього вчора. Краще 

вибрати таке формулювання: " Сергій Семенов — це людина, про яку я Вам/тобі говорив 

учора. Це він тільки повернувся із відрядження до Молдови". 

 

 

Частою помилкою при представленні є затягування самого процесу. Ваше бажання і 

завдання — надати достатню інформацію для початку розмови. Одного чи двох речень 

буде досить — ви завжди зможете додати щось пізніше. 

 



ВІДПОВІДЬ НА ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

  

 

 

Як правило, у половині випадків представлятимете не ви, а вас. У подібних ситуаціях 

(бути представленим) так само важливо знати правила поведінки: 

 

 

· Встаньте (якщо сидите). Коли людину представляють, вона повинна піднятися з місця, 

незалежно від своєї статі. У тому 

 

 випадку, коли ситуація не дозволяє зробити це (стілець стоїть дуже близько до столу; 

мало місця і т. ін.), скажіть, що ви хотіли 

 

 б піднятися, але не маєте такої можливості, або ж підніміться настільки, наскільки це 

можливо за даних умов. 

 

Якщо ви не встанете під час представлення вас іншій особі, ви таким чином визнаєте свій 

нерівний (нижчий) статус щодо людини, якій вас представляють. 

 

· Наблизьтесь до людини, якій вас представляють, подивіться їй в очі, посміхніться або ж 

наберіть приємного виразу обличчя* 

 

 Не відволікайтеся на те, що відбувається у даний момент десь в іншому куті 

кімнати/приміщення. Сконцентруйте свою увагу 

 

 на особі, з якою вас знайомлять. 

 

· Потисніть руку. Рукостискання підтверджує встановлений зв'язок і є знаком поваги та 

готовності довіряти" 

 

· Привітайтеся з людиною і повторіть її ім'я. Ви можете сказати щось таке: 

 

 "Радий познайомитися, пане Нечипоруку". 

 

 "Дуже приємно, пане Нечипоруку". 

 

 "Доброго дня, пане Нечипоруку". 

 

· Після завершення розмови попрощайтеся. Навіть якщо ви говорили недовго, варто 

завершити зустріч ввічливим 

 

 зауваженням, додавши до "До побачення" щось подібне: 

 

 "Я отримав задоволення від нашої зустрічі". 

 

 "Побачимося на найближчий нараді". 

ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕННІ 

 

 



На жаль, не всі представлення проходять так, як рекомендують норми етикету. Якщо 

виникають труднощі при рекомендуванні, найкраще з'ясувати, що іде не так, виправити 

ситуацію, а після того забути, що сталося. 

 

· Якщо ви раптом забули ім'я людини, яку збираєтесь познайомити з кимось, зразу 

визнайте це. Не замовкайте на півслові, 

 

 залишаючи всіх присутніх у ніяковому мовчанні. Нічого особливо страшного не сталося. 

Рано чи пізно кожен із нас забуває 

 

 чиєсь ім'я. Не намагайтеся "вгадати" забуте, буде ще гірше, якщо ви назвете людину не її 

іменем. 

 

 Ви можете сказати щось таке: 

 

 "Вибачте, але я забув ваше ім'я". 

 

 "Усе вилетіло з голови. Я не пам'ятаю вашого імені". 

 

 "Як таке могло статися Я точно знаю ваше ім'я". 

 

 Ви можете спробувати виправити ситуацію, сказавши: 

 

 "Чи ви зустрічалися з моїм колегою, Андрієм Васюком?" 

 

Тоді особа, чиє ім'я ви забули, може представити себе вашому колезі, або ж ваш колега 

може сказати: "А ваше ім'я...?" 

 

· Якщо ви забули або не змогли зрозуміти імені людини, яку вам представили, не треба 

сподіватися, що його пізніше повторить 

 

 той, хто вас познайомив і у такий спосіб допоможе вам (може статися, що "посередник" 

буде змушений одразу ж піти, 

 

 той, хто вас познайомив і у такий спосіб допоможе вам (може статися, що "посередник" 

буде змушений одразу ж піти, 

 

 лишивши вас з новим знайомцем, імені якого ви так і не знаєте). Варто, не соромлячись, 

попросити людину повторити своє 

 

 ім'я. Це буде краще, ніж називати її неправильно. 

 

· Якщо вас забули відрекомендувати, не вагаючись, зробіть це самі, чітко та досить 

швидко назвавши себе: 

 

"Моє ім'я (мене звуть) ... (Я) думаю, що ми раніше не зустрічалися". 

 

Для подібної ситуації варто також мати спеціальну фразу, яка допомогла б вам 

представити себе. Така фраза знадобиться вам і у тому випадку, коли з вами не буде 

людини, яка змогла б познайомити вас з присутніми. 

 



Заздалегідь продумайте та відпрацюйте фрази, які допоможуть вам краще представитися. 

Представлення має бути чітким, позитивним, цікавим, добре поданим, а також надавати 

головну інформацію про вас і допомагати розпочати розмову. Наприклад: 

 

"Доброго дня. Моє ім'я Світлана Заичук. Я консультант фірми АБВ". 

 

"Доброго дня, пане Гавриш. Я Павло Даниленко, представник нашої компанії в 

Чернівцях". 

 

• Якщо хтось вимовляє ваше ім'я неправильно або ж має неправильну інформацію про вас, 

ввічливо виправте людину, не ставлячи її при цьому у незручне становище. Наприклад, ви 

можете сказати: 

 

"Насправді моє ім'я вимовляється: Вер-хо-го-ро-ден-ко". 

 

або 

 

"Моя офіційна посада — заступник керівника фінансового відділу". 

 

Це особливо важливо у ситуації, коли ви маєте намір зустрітися з новим знайомцем знову 

або ж коли інформація про вас може впливати на подальші стосунки. 

 

 

РУКОСТИСКАННЯ 

  

 

 

Найбільш поширеною формою вітання у діловому світі є потиск рук — традиційний 

символ довіри. У далекому минулому простягнута рука демонструвала відсутність зброї 

та дружні наміри. 

 

Сьогодні потиск рук — важливий знак поваги, найбільш значущий аспект у протоколі 

ділового вітання. Це коректна форма вітання колег, ділових партнерів та клієнтів. 

Вагомою складовою першого враження про людину є саме оцінка "якості" її 

рукостискання. 

 

У ділових стосунках (у західній культурі) руки тиснуть як чоловіки, так і жінки. 

 

Як потискати руки 

 

Звичайно, усім відомо, як потискати руки. Та все ж таки деякі люди роблять це мляво і 

безвільно, деякі ж, навпаки, стискують вашу руку так сильно, ніби хочуть, побачити 

сльози у ваших очах. Як ви потискаєте руку? Нижче наведено три кроки, які треба робити 

для адекватного професійного рукостискання: 

 

1. Назвіть своє ім'я та простягніть руку. У більшості ситуацій особа, яка обіймає вищу 

посаду, має першою простягнути руку. Якщо вона цього не зробила, активною стороною 

повинні бути ви. 

 

2. Тримайте свою руку під невеликим кутом, з великим пальцем, піднятим угору. Місце 

з'єднання великого та вказівного пальця на вашій руці має доторкнутися відповідного 



місця на руці іншої особи. Опустіть обережно ваш великий палець зверху на руку 

знайомця та обхопіть іншими пальцями його долоню. 

 

3. Твердо, але не дуже сильно, потисніть руку (не дуже довго: 2 — максимум 3 рази). 

Потім відпустіть руку. 

 

Протягуючи руку для потискання, будьте певні у тому, що ви при цьому передаєте іншій 

людині відповідний, адекватний сигнал. 

 

Якщо долоня вашої руки буде повернута вниз (до підлоги), ви своїм жестом, навіть не 

маючи такого наміру, продемонструєте бажання мати контроль над ситуацією і, ширше, 

домінувати у стосунках з даною особою. 

 

Повернувши долоню вверх, ви тим самим проявите свою готовність віддати контроль над 

ситуацією та, ширше, ініціативу у стосунках іншій людині (рис. 1, 2). (Майте на увазі, що 

у деяких країнах такий жест — долоня повернута вгору — може розцінюватися як 

залякування партнера зі спілкування.) 

 

   

 

 

Протягуючи руку для потискання, ви маєте продемонструвати визнання рівності сторін 

(вас та іншої людини) у спілкуванні. Для цього тримайте вашу руку таким чином, щоб 

долоня не була повернута ні до підлоги, ні вверх (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Рівність сторін 

 

 

Коли потискати руки 

 

Знати, коли потискати руки, так само важливо, як і вміти адекватно, професійно це 

робити. 

 

Визначте, коли у ділових ситуаціях необхідно потискати руки: 

 

 

• Коли ви знайомитеся з кимось/вас знайомлять із кимось. 

 

• Коли ви прощаєтеся з кимось. 

 

• Коли хтось не з вашої організації (клієнт, відвідувач, покупець і т. ін.) завітає до вашого 

офісу. 

 

• Коли ви зустрічаєте людину, з якою довго не бачились, наприклад, колегу з 

представництва вашої фірми в іншому місті. 

 

• Коли ви приходите на ділову зустріч і вас представляють іншим присутнім. 



 

• Коли ділова зустріч закінчилась. 

 

• Коли ви зустрічаєте колегу/ділового партнера/клієнта компанії за межами офісу. 

 

• Коли ви відчуваєте, що рукостискання необхідне та очікуване у конкретній ситуації. 

 

 

У принципі, в усіх названих ситуаціях прийнятим і ввічливим є потискання руки. 

 

 

Проблеми при потисканні рук 

 

 

1. Рукостискання занадто міцне. Розслабте свою руку, щоб вона могла "вислизнути із 

обійм твердої руки". Такі дії можуть досить ефективно захистити вас від непотрібних 

больових відчуттів. Тримаючи руку під невеликим кутом, ви також можете певною мірою 

послабити силу занадто міцного рукостискання. 

 

2. Рукостискання дуже слабке і мляве. У подібному випадку намагайтеся максимально 

наблизити точку з'єднання великого та вказівного пальців вашої руки до відповідної точки 

на руці іншої особи. У такий спосіб ви зможете певною мірою уникнути млявості 

рукостискання. 

 

3. Інша особа не простягнула своєї руки, щоб потиснути вашу. Просто опустіть свою руку 

без ніяких коментарів. Ви зробили усе правильно, ваша поведінка була адекватною. Якщо 

хтось не потиснув простягнуту вами руку, це проблеми його/її виховання та ділової 

культури, а не ваші. 

 

4. У правій руці ви тримаєте келих, портфель чи будь-яку іншу річ. Звільніть руку 

поставивши/поклавши річ, що тримаєте, або ж візьміть її у ліву руку. Якщо ви у ситуації, 

яка передбачає численні рукостискання, тримайте свій напій чи іншу річ у лівій руці. 

 

 

5. Спітнілі руки. Використайте свій носовичок чи серветку. 

 

6. Вашу руку потискають двома руками. Не кладіть свою ліву руку зверху. 

 

 

У принципі, у західній діловій культурі потискання двома руками вважається 

неадекватним у ділових ситуаціях, тому що розцінюється як прояв більш близьких 

відносин між людьми. 

 

 

3.2. ЕТИКЕТ БІЗНЕС-КАРТОК 

  

 

 

Бізнес-картка використовується у діловій сфері для представлення 

бізнесмена/компанії/фірми/організації потенційним клієнтам, покупцям, діловим 

партнерам і не може використовуватися для світських візитів (для цього слугують візитні 

картки). 



 

Бізнес-картка дає можливість краще запам'ятати ім'я, адресу та контактні номери її 

власника. Як символ офіційного та професійного статусу власника вона має бути 

відповідної — високої якості. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГДЯД БІЗНЕС-КАРТКИ 

 

 

Папір, з якого виготовляється бізнес-картка, має бути достатньо цупким, щоб не згинався 

у момент діставання та тримання у руці. Розмір карток диктується розміром кейса, де вони 

зберігаються, або ж гаманця, де їх також можна тримати. Поверхня бізнес-картки може 

бути глянцевою або матовою, колір (на відміну від білого та сніжно-білого кольору 

візитної картки) — будь-який, головне, щоб він не заважав сприймати інформацію на 

картці і відповідав іміджу власника. У зв'язку з цим не рекомендуються кольори чорний, 

електрик тощо. 

 

 

Оптимальною інформацією для бізнес-картки є: 

 

 

• торговельна марка, символ або лого компанії; 

 

• повне ім'я власника; 

 

• посада власника; 

 

• назва компанії; 

 

• номер телефону (робочий); 

 

• номер факсу; 

 

• якщо компанія має інші офіси, їхня адреса. 

 

 

Можна вказати також номер домашнього телефону. Але слід враховувати, що дуже 

ефектним буде, коли власник при врученні картки власноручно допише номер свого 

домашнього телефону. Цей жест може свідчити про особливу увагу/повагу до конкретної 

особи: ви надаєте їй додаткову можливість підтримувати з вами зв'язок. 

 

На бізнес-картках, виготовлених не у традиційній манері, практикується наявність 

фотографії власника. 

 

Навіть якщо ваша компанія виготовляє для своїх співробітників бізнес-картки, ви можете 

замовити свою власну, яка несе повнішу інформацію. 

 

 

ЧАС ОБМІНУ БІЗНЕС-КАРТКАМИ 

 

 

Обмін бізнес-картками, як правило, відбувається наприкінці першої ділової зустрічі і є 

сигналом до її завершення, а також вказує на бажання продовжити початий діалог. Можна 



також обмінятися картками і на початку зустрічі — це найкраще рішення для зустрічей з 

великою кількістю учасників. 

 

Отримавши перед початком ділових переговорів/зустрічі багато карток не знайомих до 

цього людей, доцільно використати поширену в ділових колах Японії практику 

розкладання на столі перед собою карток присутніх відповідно до їх розміщення за 

столом. Загалом же, отримавши картку від будь-якої особи, слід вивчити інформацію, яку 

вона несе і, якщо ви не залишаєте картку перед собою на столі для зручності спілкування, 

не поспішаючи, поважливо покласти її до своїх паперів або ж до кишені. 

 

Помилкою вважається обмін картками під час ділової їжі (ланчу, обіду та ін.). Слід 

дочекатися її завершення. 

 

Бажано мати свою бізнес-картку і під час світських заходів на той випадок, якщо з'явиться 

можливість встановити нові ділові контакти, та при цьому не слід перетворювати 

неофіційний коктейль чи фуршет на свою рекламну кампанію. 

 

 

ЕТИКЕТ ОБМІНУ БІЗНЕС-КАРТКАМИ 

 

 

Правило обміну бізнес-картками збігається з правилом потискання рук: як правило, 

старша за віком/вища за посадою особа ініціює процес. Слід зачекати, доки старша/вища 

особа не запитає вас про вашу бізнес-картку. Якщо ж цього не зроблено, молодша за 

віком/нижча за посадою особа може вручити свою картку і потім попросити картку 

співрозмовника. 

 

Оптимальною, найбільш адекватною схемою обміну бізнес-картками буде така: за певний 

проміжок часу обмін відбувається лише між двома людьми. Навіть коли ви перебуваєте у 

групі людей чи на великому заході, намагайтеся обмінюватися картками щоразу з однією 

конкретною людиною, а не роздавайте картки як гральні карти. Слід завжди 

демонструвати повагу до своєї бізнес-картки, а отже, і до себе, вручаючи її на основі 

свідомого вибору тієї чи іншої особи. 

 

Бізнес-картку варто тримати у легкодоступному місці — внутрішня кишеня піджака є 

оптимальним варіантом. Можна використовувати і бокові кишені піджака. Жінки 

вирішують це питання, враховуючи особливості свого вбрання (наявність кишень, 

сумочки і т. ін.). 

 

 

3.3. НЕФОРМАЛЬНА БЕСІДА: ВМІННЯ СЛУХАТИ ТА ГОВОРИТИ 

  

 

 

Важливим елементом знайомства, після представлення, рукостискання та можливого 

обміну візитними чи бізнес-картками, є неформальна бесіда. Неформальна бесіда 

відбувається також при зустрічі зі знайомими, колегами, клієнтами та діловими 

партнерами у різних місцях — на роботі, у ресторані, на вулиці, у банку і т. ін. Перед 

початком ділових зустрічей та переговорів на будь-якому рівні присутні ведуть 

неформальну бесіду, що, як правило, триває короткий проміжок часу — до 10 хвилин і не 

пов'язана з діловими питаннями. 

 



 

Уміння вести неформальну бесіду на теми, не пов'язані зі справами, бізнесом, є 

надзвичайно важливою складовою процесу встановлення, підтримки та розвитку будь-

яких ділових відносин. Воно посилює імідж професіонала, покращує відносини з 

колегами та полегшує спілкування з клієнтами. Якщо ви працюєте у великій організації, 

неформальна бесіда може бути єдиною можливістю спілкуватися зі співробітниками з 

інших підрозділів. На додаток, неформальна бесіда може бути способом встановлення 

контактів з вашим начальником/керівником. 

 

У будь-якому разі варто робити усе можливе, щоб спілкування з іншими працювало на 

вас, посилювало ваш професійний імідж. Ви не захочете, щоб у людей після зустрічі з 

вами складалося враження про вас як про незграбну, ніякову або ж, навпаки, пихату 

особу. 

 

 

Оксана Пилипчук, начальник відділу, любить свою роботу, але ненавидить понеділки 

тому, що кожен із них починається однаково. Як тільки вона виходить з ліфта, до неї 

наближається Іван Зайченко, амбіційний молодий співробітник, який горить бажанням 

поговорити з Оксаною. Не встигає та зняти своє пальто, як Іван вітає її традиційним: 

"Доброго ранку, як Ваші справи?", а потім, не чекаючи відповіді, починає свій монолог: 

"Ви знаєте, я цілі вихідні думав над планами, які обговорювались минулого тижня, і 

прийшов до певних висновків..." 

 

Іван ніколи не знаходить часу для недовгої приємної неформальної бесіди. До того ж він 

не дає можливості Оксані навіть вставити слово. Він слідує за Оксаною, поки вона вішає 

пальто, відкриває портфель, розкладає папери і намагається (часто без особливого успіху) 

зосередитися перед п'ятихвилинкою, яка проводиться щопонеділка. Іван ніколи не зможе 

зрозуміти, чому його ім'я постійно "випадає" зі списку співробітників, рекомендованих на 

підвищення по службовій драбині та різного роду заохочення. 

  

 

 

 

Кожна зустріч з іншими людьми надає вам можливість продемонструвати свої хороші 

професійні манери. Незважаючи на те, з ким саме ви зустрічаєтесь — з незнайомцем чи 

людиною, яку бачите щодня, враження про вас, що складеться від такої зустрічі в іншої 

особи, значною мірою буде залежати від вашого вміння вести бесіду, а також від 

розуміння вами, коли саме можна і варто розпочинати розмову. 

 

 

Вміння ефективно вести, неформальну бесіду включає три основні компоненти: 

 

 

1. вміння налаштуватися на бесіду; 

 

2. вміння слухати; 

 

3. вміння говорити. 

 

ВМІННЯ НАЛАШТУВАТИСЯ НА БЕСІДУ 

 

 



Щоб налаштуватися на розмову, навіть, якщо вона триватиме не більше 3—5 хвилин, 

необхідно виконати такі умови: 

 

 

· Створити відповідну обстановку. За можливості треба зняти або зменшити вплив усіх 

зовнішніх факторів, що можуть заважати: сторонній шум, музика, телефонні дзвінки і т. 

ін. Зменшити звук у автовідповідача. Щоб зняти фізичний бар'єр між вами і 

співрозмовником, не сидіть з ним через стіл, поставте його стілець збоку. 

 

· Сконцентруватися на розмові. Під час розмови не варто обдумувати питання, далекі від 

обговорюваної теми (ділова зустріч у другій половині дня; ремонт холодильника і т. ін.). 

Намагайтеся, щоб ваш фізичний стан (головний біль, втома, голод), як і ваші емоції, не 

заважав вам ефективно спілкуватися. 

 

· Бути уважним до своїх жестів, міміки та пози. Ваші рухи та статура мають 

демонструвати готовність спілкуватися. Не совайтесь на місці, не кусайте губу, не 

мугикайте улюблений мотивчик, не грайтеся з волоссям чи прикрасами. 

 

Майте на увазі, що відведений убік погляд або відвернутий від співрозмовника тулуб 

можуть бути розцінені як прояв незацікавленості у розмові, відсутність належної уваги. 

 

 

Для того, щоб продемонструвати готовність до розмови, інтерес та повагу до 

співрозмовника, необхідно: 

 

 

· Посміхнутися. Посмішка — знак дружелюбності, приязності та відкритості. Багато хто 

забуває про неї і очікує, що інша особа буде вести з ним розмову, незважаючи на 

байдужий, відсторонений, а часом і ворожий вираз обличчя. 

 

· Мати відповідну позу. Відкрита поза є невербальним сигналом того, що ви відкриті для 

сприйняття ідей співрозмовника. Поверніться до людини, з якою розмовляєте. Своєю 

статурою демонструйте увагу. Не схрещуйте руки перед собою — цей жест може бути 

розцінений як вияв закритості або ж агресивності. Не наближуйтесь до співрозмовника 

більше, ніж на відстань витягнутої руки (прийнята у західній діловій культурі відстань 

між людьми). Якщо ви підійдете ближче, ваш співрозмовник може почувати себе 

некомфортно, а отже, його увага буде меншою і, відповідно, знизиться загальний ефект 

від розмови. 

 

· Трохи нахилитися вперед. У такий спосіб ви підкреслите свою увагу та зацікавленість 

розмовою. Якщо ви будете сидіти або стояти далеко від співрозмовника, йому доведеться 

підвищувати голос, що заважатиме нормальному комфортному спілкуванню. 

 

· Звертати увагу на тон та ясність свого голосу. Якщо ви шепочете, бурмочете або 

говорите занадто голосно, ви очевидно утруднюєте сам процес спілкування. 

 

· Дивитися на співрозмовника/дивитися в очі співрозмовнику. Прямий погляд в очі — чи 

не найкращий спосіб сказати: "Я слухаю", не розкриваючи рота. Більшість людей відчуває 

неувагу співрозмовника, якщо той дивиться у протилежний бік кімнати, у папери на столі 

і, особливо, на годинник. Дивлячись на людину, з якою розмовляєте, намагайтеся не 

"впиратися" в нею очима. Такий безвідривний погляд може сприйматись як образа або 

залякування. 



 

· Інколи схвально кивати. Такий жест буде проявом згоди або ж просто розуміння. 

Намагайтеся не кивати дуже часто. 

 

 

ВМІННЯ СЛУХАТИ 

  

 

 

Вміння слухати полягає не лише у готовності віддати свою увагу співрозмовнику та у 

створенні відповідних — необхідних умов для бесіди. 

 

Це вміння включає також інші важливі компоненти: 

 

 

· Надавати співрозмовнику можливість говорити. У принципі, ми повинні намагатися 

говорити менше, ніж ми слухаємо. Надавши людині можливість говорити, просто 

спокійно слухайте те, що вона хоче вам сказати. Не переривайте співрозмовника, дайте 

йому закінчити речення, думку. Не займайтеся вгадуванням того, що він скаже далі. Не 

думайте, що потім скажете ви. Ваше завдання слухати, а отже: 

 

1) намагатися зрозуміти думку/позицію співрозмовника; 

 

2) ставити запитання для повнішого розуміння і використовувати відповідні фрази для 

заохочення співрозмовника ("Чи не могли б Ви пояснити це детальніше"; "Що точно 

означає...?"; "Я розумію"; "Цікаво"; "Дійсно?!" іт. ін.). 

 

3) показати, що ви зрозуміли сказане. Таким чином ваш співрозмовник побачить, що ви 

правильно сприйняли його слова. 

 

 Ви можете: 

 

 а) слово в слово повторити почуте; 

 

 б) повторити сказане, замінивши "Я" та "Ви"/"Ти" — 

співрозмовник: "Я шукаю нову роботу", 

 

 ви: "Ти шукаєш нову роботу"; 

 

 в) повторити почуте власними словами — 

співрозмовник: "Моя робота нецікава", 

 

 ви: "Ти незадоволений своєю роботою"/"Ти не отримуєш задоволення від роботи". 

 

 

Намагайтеся не використовувати фрази: "Що ти хочеш сказати, це..." Ваш співрозмовник 

вже сказав, що думав. Така ваша фраза може свідчити, що тепер ви намагаєтесь зрозуміти 

сказане; 

 

 

4) уникати негативних відповідей та зауважень, які можуть змусити співрозмовника 

припинити бесіду ("Ми вже чули про це";"Навіщо знову про одне і те саме?"). 



 

 

· Робити паузу перед тин, як щось сказати. Це допоможе вам уникнути можливості 

сказати щось небажане, що "зірвалося з язика", а також зменшить вірогідність 

переривання співрозмовника, який ще не закінчив свою думку. 

 

· Слухати цілеспрямовано. Намагайтеся сприймати слова співрозмовника з максимально 

непідробним інтересом. Цікавтеся людиною, з якою розмовляєте. Шукайте у почутому 

корисну для вас або для когось іншого інформацію. Якщо ви будете знати, що через 

деякий час повторите почуте колезі/друзям/знайомим і т.д., ви слухатимете 

співрозмовника більш уважно. 

  

 

· За необхідності занотовувати почуте (якщо є така можливість). При цьому майте на 

увазі, що деякі люди починають нервувати і не можуть вільно викласти свою думку, коли 

бачать, що їх слова записують. Тому для зменшення подібного напруження можна 

сказати: "Це така хороша ідея, я не хотів би її забути". Як каже китайське прислів'я: 

"Найбідніше чорнило краще, ніж навіть дуже хороша пам'ять". 

 

· Встановити емоційний контакт зі співрозмовником. Для цього варто повторювати — 

"віддзеркалювати" деякі елементи поведінки іншої особи, як жести, позу, тон голосу, 

часто вживані слова і фрази, а також вираз обличчя. Звичайно, робити це слід 

помірковано, так, щоб у співрозмовника не склалося враження, що його передражнюють. 

ВМІННЯ ГОВОРИТИ 

 

 

Очевидно, що під час розмови ви будете говорити. Адже мовчання у даному випадку буде 

таким же проявом поганих манер, як і монополізація бесіди. Люди можуть розцінювати 

мовчання як прояв ворожості або незацікавленості. Головне — знати, коли говорити і що 

говорити. 

 

Що робить неформальну бесіду неформальною? Два моменти: тривалість та теми, що 

обговорюються. Неформальна бесіда — це коротке обговорення нейтральних або відносно 

незначних питань. Важливо пам'ятати, що неформальна бесіда не означає і не передбачає 

обговорення ділових проблем, справ у цілому. 

 

Якщо ви берете участь у заході, який передбачає ведення неформальної бесіди 

(конференція; соціальний захід, організований компанією), не стійте весь час на одному 

місці, рухайтесь по приміщенню, контактуючи з різними людьми. В англійській мові для 

означення такого роду дій є дуже вдалий вираз — "work the room". Підходьте до 

присутніх, вітайтесь, представляйте себе та починайте розмову. Не затримуйтесь довго з 

однією людиною. Прийнятна тривалість неформальної бесіди у подібних ситуаціях — від 

4 до 7 — 8 хвилин, залежно від того, з ким саме ви розмовляєте. І не забувайте, що 

неформальна бесіда не може нагадувати ділове засідання. 

 

Ви не можете знати, коли саме з'явиться можливість для неформальної бесіди, але ви 

можете бути готовим до неї. Так, якщо ви зустрічаєтеся з кимось вперше або берете 

участь у діловій зустрічі, ви можете прийти з підготовленими темами для розмови. Така 

підготовка допоможе вам та іншим полегшити перші хвилини зустрічі, уникнувши 

ніякового мовчання. Підготовка такого роду не займає багато часу, ви можете, наприклад, 

обдумати, про що хочете поговорити з представником фірми в іншому місті, по дорозі в 

аеропорт, де будете його зустрічати. Чим частіше ви будете готуватися до неформальної 



бесіди заздалегідь, тим з кожним разом легшим буде для вас цей процес. Попавши через 

деякий час у подібну ситуацію, ви навіть зможете використати старі напрацювання. 

 

 

Теми для розмови можна знайти: 

 

• читаючи щоденну газету та місячні журнали; 

 

• спостерігаючи за подіями навколо вас; 

 

• читаючи відповідну спеціальну літературу; 

 

• збираючи цікаві матеріали, факти історії, статистичні дані. 

 

Прийнятними (і безпечними) темами для неформальної бесіди є: 

 

• погода; 

 

• спортивні події; 

 

• рух транспорту на дорогах; 

 

• поточні події, які не е суперечливими (як вручення відзнак артистам, письменникам і т. 

ін.); 

 

• подорожі; 

 

• книжки; 

 

• мистецтво; 

 

• спільний досвід у певній області; 

 

• хобі та захоплення; 

 

• відпочинок; 

 

• позитивні коментарі щодо місця проведення заходу; міста, де він проходить (у 

відповідній ситуації). 

 

Небажаними темами для неформальної бесіди є: 

 

• проблеми вашого здоров'я; 

 

• проблеми чужого здоров'я; 

 

• доходи; вартість речей; 

 

• персональні проблеми; 

 

• чутки; 

 



• неадекватні жарти; 

 

• проблеми релігії; 

 

• питання політики, соціального життя, які викликають суперечності; 

 

• інтимні деталі вашого особистого життя. 

 

 

Варто не забувати, що неформальна бесіда не передбачає обговорення ні взаємовідносин 

між співробітниками, ні справ. Бесіда такого типу є легким, не занадто серйозним 

обговоренням питань, які викликають зацікавленість усіх. Серйозні теми заслуговують на 

серйозне обговорення за наявності відповідного (необхідного) часу. 

 

Неформальну бесіду часто ведуть три або більше співрозмовників. Незалежно від їх 

кількості необхідно, щоб кожен мав можливість висловитися. Включення кожного із 

присутніх у бесіду є простим проявом хороших манер та ввічливості. 

 

Початок розмови 

  

 

Для багатьох людей найбільш складною частиною будь-якої розмови є її початок. Є кілька 

варіантів фраз, які можна успішно використати для того, щоб розпочати бесіду: 

 

· Зауваження, з яким важко не погодитись, наприклад: "Для проведення переговорів 

вибрано надзвичайно вдале місце. Не так давно цей готель реконструювали, і тепер він, 

безумовно, є найкращим у місті. Видно, що дизайнери провели велику роботу, щоб 

створити новий імідж готелю". 

 

· Питання, яке вимагає широкої відповіді, а не простих "Так" чи "Ні", наприклад: 

 

 "Які у Вас на даний момент враження про цю конференцію?- 

 

· Зауваження про себе, що підходить по ситуації, наприклад: 

 

 "Я втретє приїжджаю до цього міста на робочі семінари і кожен раз у програмі знаходжу 

для себе щось нове і цікаве". 

 

· Питання загального характеру, наприклад: 

 

 "Як довго Ви працюєте у компанії АМП?"; "Який навчальний заклад Ви закінчили?"; 

"Звідки Ви родом?" 

 

Слова та фрази, яких слід уникати 

 

 

Є певні слова та фрази, вживання яких майже автоматично веде до обривання розмови. 

Після таких висловів іншим учасникам бесіди надзвичайно важко знайти підходящу 

відповідь, і дуже часто вони просто мовчать. 

 

Як і деякі теми, слова також можуть бути проявом неповаги до почуттів інших або ж 

призводити до непорозумінь. Використання подібних слів може не лише зменшити вашу 



професійну надійність в очах інших, але взагалі підірвати довіру до вас як до 

професіонала. Тому варто їх уникати. 

 

До такого роду небезпечних мовних засобів належать: 

 

 

· Просторічні слова/жаргон: "шльоцик", "головастик", "облом". Подібні слова дуже прості 

для ділових ситуацій. Так само непідходящими будуть різного роду прізвиська: "Товстун", 

"Сірий". 

 

 

· Претензійний стиль. Не варто намагатися вразити співрозмовника занадто складними 

фразами. "Я виявив своє глибоке незадоволення діями особи, яка відповідає за підтримку 

відповідних санітарних умов у нашому офісі, у зв'язку з невчасним винесенням сміття", 

звучить мало природно , краще просто сказати: "Я нагадав прибиральниці, що у нас дуже 

швидко заповнюється корзинка для сміття, і тому варто її частіше виносити". 

 

· Вираження незгоди у грубій формі: "Ти що, здурів?"; "Це просто смішно!", "Ти 

абсолютно не правий". 

 

· Зауваження щодо національності, соціального рівня певної особи. Подібні висловлення 

просто не прийнятні. Вони можуть свідчити про занадто велику увагу до того, що колись 

було основою для різного роду нерівних відносин, бути проявом позиції "ми проти них". 

 

Слова та фрази, які не слід забувати 

 

 

Ви матимете репутацію ввічливого, приємного та цікавого співрозмовника, якщо будете 

включати у розмову такі слова та фрази: 

 

· Ім'я особи, з якою ви розмовляєте. Дуже легко призвичаїтися звертатися до 

співрозмовника "Ви" або "ти", взагалі уникаючи імен. Значно ввічливіше використовувати 

ім'я людини, з якою розмовляєте. Цим ви підкреслите повагу до співрозмовника, 

покажете, що звертаєтесь саме до нього. Намагайтеся під час розмови хоч би раз назвати 

ім'я іншої особи. 

 

· Вираження згоди: "Ти правий", "Абсолютно згоден з Вами", "Ти попав у саму точку". 

 

· Звертання за порадою чи допомогою: "Чи знаєте Ви хороший ресторан десь поблизу?", 

"Ти знаєш, як використовувати нову комп'ютерну програму?" Якщо ви звертаєтесь за 

порадою чи допомогою до когось, ви тим самим робите цій особі комплімент (її знанням 

чи умінням), тому більшість людей, будучи потішеними, з готовністю дадуть вам 

вичерпну інформацію, тим самим підтримуючи з вами приємну для них розмову. 

 

· Зауваження або питання, які стосуються попередніх бесід чи подій. "Чи зацікавили Вас 

виступи учасників у другій половині дня так само, як повідомлення, прослухані до 

ланчу?", "Чи забирає у тебе так само багато часу, як і минулого року, підготовка звіту?" 

Подібні запитання продемонструють вашому співрозмовнику, що ви приділяєте увагу 

бесідам з ним і пам'ятаєте, що він говорив або робив у той час, коли ви востаннє бачилися 

з ним. 

 

3.4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ 



  

 

 

Усі слова мають силу, при цьому написані слова мають силу, яка відчувається довше. 

Якщо ви написали щось на папері, ви не можете забрати це назад. 

 

 

Хоч ця книга не є книгою про письмо, існує етикет письма, про який важливо пам'ятати, 

кожен раз збираючись щось написати. Зрозуміло і очевидно, що ви не хочете нікого 

образити написаним. Так само ви не бажаєте надати будь-кому докази вашої 

неорганізованості або ж неповаги до часу адресата (людини, якій ви направляєте, 

адресуєте написане). 

 

 

Вдало використовуючи слова, ви можете створити у інших позитивне враження про себе, 

посилити свій професійний імідж. Розуміння моменту, коли необхідно писати; знання 

того, як саме скласти діловий лист; коли направляти лист-подяку — усі ці вміння та 

навички є абсолютно необхідними у роботі будь-якого бізнесмена. 

 

 

Вам необхідно, щоб написане вами було простим, чітко і ясно сформульованим і, як 

результат, легкозрозумілим. Вживання неадекватних слів та виразів (надто простих або ж 

непотрібно "високих"), відсутність чіткої структури в написаному, неохайний вигляд 

документа вважаються поганими манерами і є виявом низького професіоналізму. 

 

Навіть, якщо адресат не згоден з викладеними вами думками і запропонованими ідеями, 

він безумовно оцінить ваше вміння чітко, ввічливо спілкуватися. Дуже обережно 

вибирайте слова, приділяйте максимальну увагу тому, що пишете, використовуйте при 

цьому усе своє вміння та майстерність — це принесе безсумнівну користь вашій 

професійній репутації. 

 

КОЛИ ПИСАТИ 

 

 

Навіть надзвичайно швидкий розвиток технологій, які допомагають спілкуватися, — 

факсів, комп'ютерів і т. ін. — не може звільнити нас від нескінченного потоку паперів. 

Очевидно, існує безліч ситуацій, коли письмове спілкування не тільки можливе, а й 

необхідне. Викладення певних положень на папері робить їх офіційними і 

постійними/незмінними. Маючи написаний документ, ви можете простежити розвиток 

подій за тривалий період (підготовка проекту/контракту; розробка тих чи інших 

пропозицій і т. ін.). 

 

 

Кожна компанія має свій власний протокол щодо того, коли саме писати документи. У 

деяких організаціях практично нічого не робиться без написаної документації, в інших — 

інформація викладається на папері у рідкісних випадках. Не усвідомлення існуючих 

правил відносно того, коли саме слід писати, може призвести до небажаних ситуацій. Так, 

якщо у певній організації немає правила викладати на папері основні положення, що 

стосуються тих чи інших аспектів її діяльності, підготовка подібного документа може 

бути розцінена співробітниками як певного роду загроза, надзвичайно формальна, а може 

така, що має юридичну силу. З іншого боку, якщо не викласти на папері певну 

інформацію, яка у даній конкретній компанії, як правило, фіксується у документах, 



співробітники можуть розцінити її як таку, що не варта уваги, і тому не діяти відповідно 

до неї. 

 

Ви повинні знати правила вашої компанії/фірми/установи щодо письмового спілкування 

та дотримуватися їх. 

ОСНОВИ БУДЬ-ЯКОГО ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Незалежно від того, який саме документ ви готуєте, необхідно завжди дотримуватися 

основних принципів етикету ділового письма: 

 

 

· Писати лише тоді, коли цього вимагає ситуація. Якщо певне питання можна вирішити по 

телефону, очевидно, варто так і зробити. 

 

Однак існують певні ситуації, які вимагають письмового спілкування: 

 

- висловлення вдячності/подяки; 

 

- підтвердження телефонної розмови (щоб уникнути можливих непорозумінь); 

 

- уточнення тих чи інших ділових моментів, наприклад, при підготовці контракту або при 

аналізі певних проблем. 

 

 Писати рекомендується у ситуаціях, коли люди потребують часу, а також у тих випадках, 

коли необхідно вивчити 

 

 ситуацію/питання/обставини перед тим, як прийняти рішення чи розпочати дії. 

 

 

· Намагатися, щоб написане було максимально зрозумілим. Завжди надавайте реальну 

інформацію; використовуйте 

 

 позитивний тон і подавайте документ у максимально вигідній зовнішній формі. Короткі 

документи є найкращими. Однієї 

 

 сторінки, як правило, абсолютно достатньо для більшості ділових листів. 

 

 

· Поважати час адресата. Непродуманий, неорганізований документ принесе більше 

шкоди, ніж користі. Перед відправкою 

 

 обов'язково відредагуйте написане — викиньте непотрібне, зведіть увесь матеріал у 

логічну структуру, виділіть, де 

 

 необхідно, основні, найбільш важливі положення. 

 

 

ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ ДОКУМЕНТА 

  

 

 



Значна частина, якщо не більшість, роботи щодо написання будь-якого матеріалу чи 

документа насправді відбувається до того, як ви берете ручку чи сідаєте за комп'ютер. Цей 

етап у підготовці можна визначити як "час до написання". Багато людей намагаються 

уникнути цього етапу. Деякі не планують, що саме вони будуть писати, вважаючи, що це 

занадто складно або ж забирає багато часу. Інші — тому, що поспішають розпочати 

роботу (написання) і скоріше побачити результати. Є і такі, що просто не знають, як саме 

продумувати, готувати документ. 

 

 

Дійсність свідчить, що без попереднього обдумування важко написати щось логічно і 

зв'язано. Важко викласти ідею, яку ви не продумали до кінця і не обдумали з усіх боків. 

Як правило, неорганізоване письмо є результатом неорганізованих думок. Ніякі слова не 

можуть заховати безлад мислення. 

 

 

Для того, щоб розпочати і швидко організувати свої думки, насамперед з'ясуйте: а) кому 

ви пишете; б) що ви хочете сказати. Також визначте, який ви бажаєте побачити результат 

від написаного вами. 

 

Запишіть основну тему на папері, а потім дайте вашим думкам вільно опрацьовувати її, 

записуючи усі ідеї, які з'являтимуться. Не оцінюйте їх на цьому етапі, головне зараз — 

нічого не пропустити. Для такого обдумування варто відвести конкретний час, щоб не 

перетворити цей процес у безкінечний. До того ж, очевидно, ви будете мати конкретну 

дату, до якої маєте закінчити написання. Після того, як усі положення і пункти будуть 

записані, уважно прочитайте їх і оцініть (що ви будете вносити в документ/матеріал, а що 

просто відкинете). Оцінивши всі елементи, розмістіть їх у логічній послідовності, 

враховуючи структуру документа. 

 

ПИШЕМО ДОКУМЕНТ 

 

 

Тепер, коли ви знаєте, що писати, ви можете брати ручку чи сідати за комп'ютер. 

 

 

Відведіть собі конкретний час для написання. Вам необхідно мати свіжу голову та 

якомога менше відволікаючих факторів. Впевніться у наявності потрібних вам матеріалів, 

щоб не перериватися на їх діставання з шафи чи пошуки. Якщо ви готуєте відповідь на 

чийсь лист або звіт, майте його перед собою. 

 

 

Завжди пам'ятайте, хто саме читатиме написане вами. Виходьте з того, на інформацію 

якого типу і як саме подану ця людина відреагує найкращим чином. Чим більше ви знаєте 

про вашого адресата, тим легшим може бути процес написання. 

 

 

Запишіть перший драфт. При цьому використовуйте ваші нотатки, зроблені під час 

продумування документа. Не виправляйте написане у ході процесу, нічого не 

викреслюйте, пишіть, поки пишеться. На цьому етапі ви не повинні видати ідеальний 

варіант. Пишіть так, як ви говорите, коли слова виходять легко і природно. Вам необхідно, 

щоб адресату було легко вас зрозуміти. 

 

 



Після закінчення першого драфту, відредагуйте написане. Перечитайте текст і за 

необхідності змініть логічну послідовність окремих положень, абзаців. При цьому 

впевніться, що все написано у ввічливому, коректному тоні. Оцініть довжину речень та 

абзаців, вони не повинні бути дуже довгими. Перевірте орфографію та пунктуацію. 

  

 

 

Завжди визначайте точний час, до якого вам необхідно підготувати матеріал, лист і т. ін. У 

цьому випадку така обмеженість часу може допомогти вам організуватися. До того ж, 

даючи відповідь без затягувань, ви можете заробити репутацію ввічливого організованого 

співробітника — професіонала. 

 

МОВА ТА СТИЛЬ ДІЛОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

 

Добре підготовлений документ означає правильне написання слів та побудову речень 

відповідно до правил, достатньо широкий запас слів, ясність та чіткість викладу. 

 

Вдало зроблений-документ полегшує процес письмового спілкування. Готуючи ділові 

листи, як і будь-які документи, необхідно пам'ятати про основні принципи та 

закономірності їх мови та стилю: 

 

 

· Пишіть з позиції читача (адресата). Запитуйте себе: "Чому я повинен звернути увагу на 

написане?" або "Що тут стосується мене?" — те, що запитає себе адресат. Ставте 

найважливішу інформацію на початку — таким чином читач навряд чи пропустить її, 

навіть припинивши читати через пару абзаців. Намагайтеся відповісти на всі зауваження 

та заперечення, які, на ваш погляд, можуть виникнути в адресата. 

 

· Пишіть так, як ви говорите. Викладайте думку чітко і зрозуміло. Навіть маючи 

визначену, стандартну структуру, діловий лист має бути написаний у розмовному тоні. Це 

не означає вживання простих слів, які не відповідають діловому стилю, як і не передбачає 

наявність помилок (ми завжди повинні говорити і писати правильно). Мова вашого листа 

має бути чіткою, простою і ясною, адже ваше основне завдання — бути зрозумілим. Тому 

намагайтеся писати конкретно, без зайвих деталей. Без відволікань та затягувань 

переходьте до справи, щоб читач зразу (з першого прочитання) міг зрозуміти, про що 

йдеться. Ретельно підбирайте слова, щоб ваш лист не звучав дуже формально, або ж, 

навпаки, абсолютно не по-діловому. Допустимо вживання "51". У принципі, відчуття 

особи, яка готувала/писала лист, краще, ніж абсолютна заформалізованість. "Я направляю 

інформацію, яка Вас зацікавила" звучить значно краще, ніж "Необхідна інформація 

вкладена". 

 

Коли ви перечитуєте вже написаний лист, звертайте увагу, як він звучить. Якщо вам не 

подобається його загальний тон, швидше за все, і читач не буде сприймати його так, як 

вам хотілося б. 

 

· Дуже обережно використовуйте гумор. Часто хочеться "освіжити" свій лист елементом 

гумору особливо у тому випадку, коли ви добре знаєте читача. Навіть якщо вам здається, 

що жарт звучить невинно, краще додержуватися золотого правила: промовчати. Причини 

для цього очевидні і прості (але вагомі): 

 



- Читач не матиме невербальних виразів жарту (міміка, жести, поза), як і не чутиме тону 

голосу та інтонації, які допомогли б йому адекватно сприйняти жарт, якби він чув його 

безпосередньо від вас або ж навіть і по телефону. 

 

- Навіть якщо ви відправите лист у прекрасному настрої, адресат може отримати його у 

напружений чи важкий для себе час, коли і найкращий жарт не спрацює. До того ж, читач 

може просто поспішати, і тому не сприйняти написане адекватно. 

 

- Написане слово можна інтерпретувати по-різному, і кількість таких варіантів значна. 

При цьому автор не має можливості контролювати цей процес. Крім того, жарт може бути 

перечитаний кілька разів і кожен наступний раз він буде сприйматися по-іншому (як не 

такий влучний і вдалий). 

 

- Навіть якщо ви відправите лист одній особі, на яку і буде розрахований ваш жарт, 

можливо, колеги адресата прочитають (звичайно, з дозволу) або почують його від цієї 

особи і смішне для вас розцінять як абсолютно неприйнятне при діловому спілкуванні. 

 

· Уникайте непотрібних додаткових слів, які заважають швидкому розумінню написаного. 

Навіщо писати: "Глибоко вдячний Вам за Ваше надзвичайно уважне ставлення до 

запропонованої ідеї", коли навіть просте "Дякую" може бути проявом ваших емоцій та 

почуттів. Наведемо деякі інші приклади поширених "перевантажених" виразів та їх 

можливі мовні заміни. 

 

Конструкції з багатьма елементами заміняються одною мовною одиницею. 

 

Використовувати 

 

Нині 

 

Віддає перевагу 

 

Тому, що 

 

Щодня 

 

Завжди 

 

Інколи 

 

Інколи 

 

Часто 

 

Багато 

 

Уникати 

 

У даний/цей період часу 

 

Демонструє надання переваги 

 

З причини того, що 



 

На щоденній основі 

 

В усі часи 

 

Час від часу 

 

У деяких випадках 

 

У багатьох випадках 

 

Велика кількість 

 

 

Конструкції, які називають одне і те саме двічі, заміняються одним словом, яке передає 

бажаний/необхідний смисл. 

 

 

Уникати Використовувати 

 

Проблема, яка потребує Проблема 

вирішення 

 

Минулий досвід Досвід 

 

Базові основи Основи 

 

Поєднати/з'єднати разом з Поєднати/з'єднати з 

 

Відкласти на пізніше Відкласти 

 

Співпрацювати разом з Співпрацювати з 

 

Консенсус поглядів Консенсус 

 

Повторити знову Повторити 

 

 

· Використовуйте щоденно вживані слова. Чим більший ваш словниковий запас, тим 

більш точною може бути ваша мова. Але якщо ви використовуєте слова, які можна знайти 

лише в словниках, підручниках чи кросвордах, ви не полегшуєте розуміння написаного 

вами. Високі, вичурні слова не завжди справляють враження на людей. Часто вони можуть 

викликати у читача відчуття приниженості або заставити його думати, що ви — сноб. У 

будь-якому разі це прояв поганих манер. Навіть якщо читач знає значення слова, він може 

втратити певний час, думаючи про нього, і при цьому відволіктися від головного у 

вашому листі. Слід використовувати прості, часто вживані слова, які чітко і адекватно 

передають вашу думку. Уникайте розмовних, застарілих, а також різного роду жаргонних 

слів. 

 

· Уникайте монотонності, затягнутості висловлення. 

 



· Не використовуйте занадто довгих речень. Читаючи їх, адресат може загубити початок 

вашої думки десь посередині. Те саме стосується і довжини абзацу. Не варто робити 

абзаци розміром у пів сторінки. Як правило, читач не вчитується в них, а лише проглядає, 

при цьому, зрозуміло, гублячи певну частину інформації і гаючи час. 

 

· Використовуйте активний, дієвий тон. Ваш лист має бути свідченням вашої готовності 

розглядати поставлені питання, вирішувати існуючі проблеми, а отже, діяти. Для цього 

слід використовувати не лише іменники з відповідним смислом, а й активні дієслова. 

Робоча група розгляне запропоновані пропозиції на наступному засіданні" звучить з 

більшою часткою активності і більш по-діловому, ніж: "Представлені пропозиції будуть 

розглянуті найближчим часом." 

 

· Викладайте думки у логічній послідовності. Це допоможе читачу повністю зрозуміти 

написане вами, заощадить його час. Дотримуйтесь логічної послідовності не лише частин 

тексту (початок, основна частина, висновок), a й окремих абзаців та речень в них. 

 

· Обов'язково відредагуйте написане. Скоротіть усе зайве, перевірте правильність 

написання слів, граматичних конструкцій та пунктуацію (всі коми, двокрапки, тире та 

інші знаки мають бути на своїх місцях). Наявність помилок у листі може бути свідченням 

ваших незнань, що аж ніяк не додасть позитивних рис до вашого іміджу. До того ж 

наявність помилок у вашому листі може мати ще більш вагомий негативний наслідок. 

Адресат може думати, що ви писали, поспішаючи, без належної уваги і не знайшли часу 

перевірити результати вашої роботи. Такий висновок у свою чергу поставить питання про 

загальний рівень вашої відповідальності за будь-яку справу, а також про ваше ставлення 

(повагу) до інших співробітників, ділових партнерів або клієнтів. 

 

· Будьте ввічливим. Написане може здаватися більш грубим, агресивним та 

звинувачувальним, аніж сказане, тому що у тексті відсутні жести, міміка, які можуть 

пом'якшити враження від слів. "Не затримуйте звіт", очевидно, звучатиме грубо порівняно 

з: "Прохання надіслати звіт у визначені строки"/"Просимо надіслати звіт у визначені 

строки", хоча всі речення передають однаковий смисл. Будь-яку інформацію можна 

передати двома способами — ввічливо і поважливо та навпаки. Сказане у ввічливій, 

позитивній манері більш імовірно досягне мети (підштовхне адресата до бажаних вами 

дій, рішень і т. ін.), а також створить дружнє враження. 

 

· Подайте написане у зовнішньо привабливому вигляді. Не перевантажуйте сторінку 

словами, залишайте досить вільного місця між реченнями, абзацами, параграфами і т. ін. 

Звичайно, за допомогою сучасної техніки ви зможете вмістити значну кількість 

інформації на одній сторінці, якщо будете використовувати найдрібніший шрифт. Але хто 

стане читати написане подібним чином? Чи захочете ви гаяти час на подібний документ? 

Використовуйте нумерацію, виділяйте основні положення. Варіюйте довжину речень та 

абзаців. Це буде свідченням того, що ви приділили належну увагу підготовці справді 

професійного документа. 

 

 

3.5. ДІЛОВІ ЛИСТИ 

  

 

 

Ділові листи — надзвичайно поширений, практичний спосіб комунікації. З погляду 

етикету вони значно менші, ніж телефонні дзвінки, втручаються у розпорядок дня 

працюючого. 



 

Як правило, ділові листи пишуться на бланках організації/ компанії, для яких варто 

вибирати папір найвищої якості, яку дозволяє бюджет установи. Не варто 

використовувати офіційні бланки для персональних листів, у такий спосіб ви можете 

внести непорозуміння, що буде виявом непрофесіоналізму. 

 

Більшість ділових листів пишуться з наміром спонукати адресата на певну відповідь. 

Виходячи з цього, намагайтеся, щоб написане вами було ефективним, чітким, 

наполегливим, але при цьому звучало доброзичливо і ні в якому разі не містило помилок. 

 

 

Пишучи ділові листи, пам'ятайте поради спеціалістів з ділового етикету: 

 

· Використовуйте папір найвищого ґатунку. 

 

· Ніколи не відправляйте лист, написаний під впливом емоцій, раніше, ніж через 24 

години з моменту написання (ви будете мати можливість подивитися на написане 

"свіжими" очима, без емоцій). 

 

· Сплануйте, продумайте лист перед тим, як сісти його писати — визначте, що саме ви 

хочете сказати і в якій послідовності. 

 

· Після обдумування напишіть текст. При цьому використовуйте пряму мову; вживайте 

активну лексику; варіюйте структуру речень; чітко формулюйте думки і викладайте їх у 

спокійному, дружньому тоні. 

 

· Закінчивши лист, перечитайте його з тим, щоб за необхідності уточнити або обновити 

наведені дані, використану інформацію. 

 

· Відредагуйте лист: перевірте правильність написання слів, побудови речень; оцініть його 

стиль, тон та зміст. 

 

· Ще раз відредагуйте лист, а тільки потім можете його підписувати і відправляти. 

 

· Усі ділові листи мають стандартну структуру: 

 

· Дата відправлення (число, назва місяця повністю, рік). 

 

· Реєстраційний номер (номер відповідного відділу, файла). 

 

· Адреса отримуючої сторони: 

 

- повне ім'я особи та повна офіційна назва посади, яку вона обіймає; 

  

 

- повна назва компанії/організації/установи; 

 

- поштова адреса. 

 

· Звертання. Як правило, це — "Шановний пане...", "Шановна пані...". Завжди 

використовуйте прізвище особи, коли не певні у прийнятності використання імені. У 

такому випадку краще бути більш формальним. Ви можете використати ім'я лише тоді, 



коли маєте дружні стосунки з людиною і знаєте, що звертання по імені буде сприйняте 

нею як належне. Звертання по імені можливе і тоді, коли ви отримали відповідний дозвіл 

безпосередньо від конкретної особи. 

 

Намагайтеся уникати формулювання "Кого це стосується". Як правило, значна частина, 

якщо не більшість, листів з подібним звертанням закінчує своє життя у смітнику, їх 

викидають співробітники, які думають, що цей лист їх не стосується. Навіть якщо лист 

залишиться для розгляду, пройде багато часу, аж поки він дійде до відповідного офісу. 

 

· Початок. Як правило, у ньому викладається основна тема/ мета листа. 

 

· Основна частина. В ній обговорюються необхідні положення, наводяться факти або 

опис, надається відповідне пояснення. 

 

· Закінчення. Містить перелік заходів, які вживатиме сторона, що відправляє лист, або 

називаються дії, що очікуються від сторони-адресата. 

 

· Заключний комплімент. Вибирається залежно від того, наскільки знайомі сторони та які 

у них стосунки ("Усього найкращого", "Найкращі побажання", "З повагою" і т. ін.). 

 

· Підпис особи — автора листа. Як правило, тут вживається повне ім'я, хоч у випадках 

більш близьких відносин можливе вживання лише імені. При бажанні можна вказати всі 

почесні звання, титули особи, яка підписала лист. 

 

· Примітки. Якщо лист був надрукований іншою особою, тут ставляться її ініціали. У тому 

випадку, коли до листа докладається інший документ/документи, ви можете поставити 

відповідну відмітку — "Вкладення". Якщо ви надсилаєте копії листа комусь іще, крім 

названого вище адресата, можливо написати: "Копії", а потім у алфавітному порядку 

назвати імена людей, яким відправлена копія. 

 

Відмітка "Копії" вказує адресату, що крім нього є співробітники, які також пов'язані з 

вирішенням конкретного питання. Для інших осіб та відділів, що отримали копії, ця 

відмітка є свідченням того, що до них можуть звертатися при вирішенні цього питання. 

 

Якщо ви відправите копію листа особі, яка обіймає вищу посаду, ніж адресат, він може 

розцінити такі дії як вияв вашого сумніву щодо його здатності вирішити це питання 

самому. Для того, щоб уникнути подібної небажаної ситуації, варто пояснити ваші дії у 

головній частині документа, сказавши, наприклад: "Я надсилаю копію цього листа для 

ознайомлення керівнику Вашого відділу. Він особисто попросив мене зробити це під час 

засідання у минулу п'ятницю". Відправлення копій листа іншим особам без повідомлення 

про це адресата є виявом непрофесіоналізму та поганих манер. 

 

ВІДПОВІДЬ НА ЛИСТИ 

 

 

Отримавши діловий лист, працюйте з ним як належить професіоналу. Зразу ж прочитайте 

його, щоб визначити, які дії з вашої сторони він передбачає. 

 

За нормами ділового етикету, відповідь на важливі листи необхідно давати протягом 48 

годин. Для менш важливої пошти цей термін від 5 до 14 днів. Завжди необхідно надсилати 

відповідь, навіть якщо це просте повідомлення про отримання листа. Багато організацій 

мають стандартні форми бланків-повідомлень, які відправляються факсом або поштою. 



Навіть будучи безособовою формою листування, повідомлення такого роду дають автору 

листа впевненість у тому, що процес, запущений ним, іде. 

 

Якщо ви маєте багато поточної роботи, варто все одно відповісти адресату, сказавши, що 

дасте вичерпну відповідь, коли матимете час і можливість. У такий ситуації просте "Я 

отримав твою інформацію, думаю, що зможу відповісти на неї найближчим часом" буде 

значно краще, ніж відсутність відповіді взагалі. 

 

Вважається ввічливим давати відповідь на запитання, підняті у листі, у тому порядку, в 

якому вони були поставлені. Це полегшує розуміння і тим допомагає зберегти час. 

 

 

3.6. КОНТАКТИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

  

 

 

Загальновизнаним є той факт, що ЗМІ можуть значною мірою вплинути на кар'єру і 

майбутнє посадової особи, значного бізнесмена, врешті-решт, будь-якої людини. І цей 

вплив може бути як позитивним, так і негативним. 

 

Чим вищу сходинку в суспільній ієрархії займає та чи інша особа, тим менше приватного 

захищеного життя вона має. Життя цієї особи, як і членів її родини, стає відкритим для 

публіки, і все, що вони кажуть і роблять, помічається, оцінюється, а часом і піддається 

критиці. Цього слід очікувати, адже, якщо та чи інша особа своєю діяльністю певною 

мірою впливає на життя інших людей, справедливим і зрозумілим є бажання знати про неї 

якомога більше і оцінювати отриману інформацію. 

 

Будь-яка особа, життя та діяльність якої є цікавими та повними подій, приречена на увагу 

ЗМІ. Деякі не згодні з такою ситуацією і відмовляються від співробітництва, інші стають 

надто доступними, приймаючи кореспондентів та репортерів у будь-який час. Середнє 

між цими двома позиціями і є найбільш оптимальним способом підтримання контактів зі 

ЗМІ. 

 

Більшість установ, компаній, фірм і т. ін. мають у своєму штаті прес-секретарів або 

співробітників, які відповідають за зв'язки з громадськістю та пресою, основним 

завданням яких є саме співпраця зі ЗМІ. Вони знають і усвідомлюють важливість того, що 

називається "хорошою пресою", і за можливості сприяють представникам ЗМІ добре 

виконувати їх роботу. Навіть якщо якась ситуація є делікатною або ж болючою, те, як її 

висвітлюють телебачення, радіо чи преса, може значною мірою змінити її сприйняття та 

оцінку громадською думкою. 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

 

 

Важливі події чи заходи, очевидно, викличуть інтерес ЗМІ. Щоб уникнути небажаних 

ситуацій, різного роду непорозумінь або ж неправильного тлумачення, інформацію про 

них варто передавати представникам ЗМІ у письмовій формі. 

 

Прес-релізи мають бути написані чітко і повинні з перших слів привертати увагу читачів. 

Не варто готувати прес-реліз з приводу будь-якої незначної події. У такому випадку, коли 

відбудеться справді великий і важливий захід, прес-реліз, підготовлений з цього приводу, 



буде лише черговим у низці попередніх, до яких публіка вже звикла, а тому не звертає 

особливої уваги. 

 

Ваші матеріали мають включати якісні і цікаві фотографії; заголовок або короткий вступ, 

який зразу ж приверне увагу читачів і викличе у них бажання прочитати увесь матеріал. 

Текст має бути ретельно вичитаним і не містити помилок та ляпів. 

 

Будьте готові до того, що репортери можуть продовжувати стежити за розвитком подій, 

використовуючи прес-реліз лише як початковий матеріал. 

 

 

СПІВПРАЦЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЗМІ 

 

 

Стикаючись по роботі з репортерами, завжди будьте відкритими для співпраці та з 

повагою ставтеся до них. Ніколи не виявляйте зневаги чи агресивності. 

 

За можливості намагайтеся надавати максимум необхідної інформації. Без затягувань 

повертайте телефонні дзвінки. Якщо ви будете повільно реагувати на виявлений до вас 

інтерес, репортери, щоб вкластися у відведені строки, швидше за все знайдуть якесь інше 

джерело потрібної їм інформації. Вам же необхідно, щоб вони отримали ваше розуміння 

того чи іншого питання не від когось, а саме від вас. 

 

Підтримуйте та розвивайте дружні стосунки з представниками ЗМІ. Майте список 

телеканалів, радіостанцій, газет, інших періодичних видань та надсилайте по ньому 

запрошення на різного роду заходи, що організовує ваша установа/компанія/ фірма. 

Знайте, хто саме висвітлює події у вашій сфері діяльності. 

 

ОСОБЛИВІ ПОДІЇ 

 

 

У тих випадках, коли бажане висвітлення у ЗМІ якихось особливих подій чи заходів 

(виставок, презентацій, благодійних вечорів тощо), відповідне запрошення представникам 

тих чи інших телеканалів, радіостанцій, друкованих видань необхідно надсилати, 

виходячи з норм офіційного протоколу — за два тижні до запланованого заходу. У 

запрошенні слід вказати, чим ця подія, захід може зацікавити публіку (чому може стати 

новиною), а також висловити сподівання на те, що на заході будуть присутні 

співробітники, які зможуть підготувати відповідні матеріали і зробити фотографії. 

 

Якщо представники ЗМІ запрошуються на благодійний вечір, презентацію та ін., бажано 

надсилати два запрошення. Можливо, що буде використане тільки одне запрошення і гість 

перебуватиме недовго, але показовою буде надана можливість бути присутнім на заході з 

партнером і висвітлювати його протягом усього часу. 

 

На заході з розсадкою при розміщенні представників ЗМІ за столами слід виходити з того, 

що їх робота полягає у зборі нової, цікавої інформації, тому вони повинні сидіти серед 

гостей, а не знаходитися за окремим столом для представників ЗМІ, де вони зможуть 

спілкуватися лише між собою. 

 

 

ІНТЕРВ'Ю 

  



 

 

Погоджуючись дати інтерв'ю, ділова людина повинна бути готовою до різного роду 

запитань. (Очевидно, що масштаби діяльності цієї особи, її місце у суспільстві значною 

мірою визначають свободу представників ЗМІ у виборі запитань.) Не треба забувати про 

диктофони на інтерв'ю — зроблені записи допоможуть з'ясувати непорозуміння, що 

можуть виникнути. Якщо вам здається, що ви допустили помилку у своєму 

висловлюванні, і це було записано, одразу ж попросіть прослухати зроблений запис. У 

такий спосіб ви зможете без затримки зняти будь-які сумніви. Якщо поставлене запитання 

здається вам надто особистим, ввічливо скажіть про це. Зовсім необов'язково відповідати 

на всі питання тільки тому, що вони були поставлені. 

 

 

Дуже корисно заздалегідь чітко сформулювати і тримати в пам'яті, а можливо і записати, 

усі положення, які ви хотіли б висвітлити під час вашого інтерв'ю. Це допоможе 

якнайкраще організувати ваші думки, не забути нічого важливого і вести розмову навколо 

тих питань, які ви вважаєте необхідними. Пам'ятайте, що все, сказане вами, може бути 

використане в ЗМІ, якщо тільки ви попередньо чітко не визначили, що та чи інша 

інформація надається вами для кращого розуміння журналістами вашої думки і не 

розрахована для оприлюднення (подальшої публікації чи озвучення). 

 

У зв'язку з цим надзвичайно важливо заздалегідь вказати, що може бути висвітлено в ЗМІ, 

а що ні. Взагалі ж, якщо ви хочете, щоб щось залишилось "не для друку", не кажіть нічого 

зовсім. У тому випадку, коли ви бажаєте висловити думку, але не хочете, щоб вона була 

пов'язана з вашим іменем, поясніть це журналістам до того, як надати інформацію: "Ви 

можете процитувати "одного з членів ради директорів компанії*", але не називати моє 

ім'я, викладаючи те, що я вам зараз скажу. Домовились?" 

 

 

Висловлюйтесь чітко і точно. Не називайте когось своїм діловим партнером, якщо 

насправді ця особа такою не е. Будьте особливо уважним під час запису радіо- або 

телеінтерв'ю. Редактори можуть не вирізати всі ваші невідповідні слова та вирази, як і 

різного роду неадекватні звуки: "М-м-м-м", "Хм", "Кхе-кхе" і т. ін. І, як результат, багато 

людей стануть свідками того, яке непрофесійне враження ви справляєте. 

 

Не завжди є можливість і час ознайомитися з підготовленими матеріалами до їх виходу. У 

такому випадку варто виходити з того, що люди, які відповідають за їх підготовку, є 

професіоналами, які знають інтереси публіки і зацікавлені у високій якості своєї роботи, а 

тому їм можна довіряти. З іншого боку, ви змушені сприймати рішення журналістів навіть 

тоді, коли ці рішення можуть здаватися або ж бути помилковими. 

ОСОБИСТІ КОНТАКТИ ЗІ ЗМІ 

 

 

За допомогою вмілого висвітлення у ЗМІ певних моментів приватного життя кар'єра 

бізнесмена, як і кар'єра політичного діяча, офіційної посадової особи, може дістати новий 

поштовх, а імідж — набути додаткових позитивних рис. Дуже часто ділові люди самі або 

за допомогою своїх представників намагаються отримати подібну рекламу. Тут слід чітко 

усвідомлювати, що власне приватне життя і приватне життя родини — різні речі і їх не 

можна змішувати. Не розцінюється як вияв хороших манер штучне привертання уваги до 

приватного життя. Допустимою є реклама благодійницької діяльності бізнесмена, яка має 

на меті привернути увагу до роботи конкретної благодійницької організації. 

 



 

До осіб, громадська діяльність та особисте життя яких перебувають у центрі уваги 

публіки, часто звертаються ті чи інші газети, журнали, радіостанції та телепрограми з 

проханням підготувати матеріали, передачу про їхній стиль життя, дозвілля, смаки, 

уподобання чи хобі. У тому випадку, коли ділова людина погоджується на таке 

співробітництво, їй варто співпрацювати з представниками ЗМІ з максимальною 

доброзичливістю і надавати усю можливу інформацію, звичайно, якщо вона не має 

інтимного характеру. При цьому розуміється, що видання або програма, з якою 

співпрацює ця особа, мають сприймати та враховувати ЇЇ зауваження при проведенні 

бесіди чи інтерв'ю. Водночас від бізнесмена очікується за можливості максимальне 

розуміння підходу, бачення програми або матеріалу представниками ЗМІ. 

 

Завжди необхідно поважати особисте життя членів сім'ї героя матеріалів або програми (як 

ним самим, так і журналістами) і не надавати інформації, яка була б для них небажаною і 

ставила б у незручне становище. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

  

 

 

А. Дайте відповідь "Так" чи "Ні". 

 

 

1. При зустрічі чоловіка та жінки у діловій ситуації чоловік повинен завжди проявляти 

ініціативу і першим протягувати руку для вітання або представлення. 

 

2. Особа, яка знає, як саме має відбуватися професійне рукостискання, потискає руку 

нового знайомця, аж поки процес представлення не закінчується. 

 

3. Коли ви знайомитеся з новою людиною, ви завжди повинні встати (якщо сидите) і 

простягнути свою руку. 

 

4. Представляючи свою дружину/свого чоловіка начальнику, необхідно назвати ім'я 

дружини/чоловіка першим. 

 

5. Ви маєте від 15 до 60 секунд для того, щоб створити перше враження про себе. 

 

6. Зовнішній вигляд та якість бізнес-картки не мають особливого значення, головне, що за 

її допомогою ви представляєте себе і свій бізнес. 

 

7. Неформальна бесіда перед початком ділової зустрічі може тривати протягом 

невизначено довгого часу. 

 

8. З усе більшим поширенням телефонного/мобільного зв'язку ділове письмове 

спілкування має все менше значення. 

 

9. У ділових листах бажано використовувати гумор. 

 

10. Для персональних листів можна використовувати офіційні бланки організації. 

 

 



Б. Виберіть правильний (найбільш підходящий) варіант відповіді. 

 

 

1. Ви підійшли до господаря заходу, з яким знаходяться кілька його колег, не знайомих 

вам. Привітавшись з вами, господар не 

 

представляє вам присутніх. Ви повинні: 

 

 а) попросити господаря представити вам його колег; 

 

 б) почекати, доки присутні не почнуть говорити, і тоді запитати у них,хто вони; 

 

 в) намагатися зрозуміти, хто є хто, у процесі спілкування, а наприкінці зустрічі попросити 

підтвердити/спростувати ваші 

 

 припущення. 

 

2. Ви зустріли особу, в якої одне око косить. Під час спілкування з нею ви повинні: 

 

 а) дивитися в простір між її очима; 

 

 б) взагалі не дивитися в очі людині з таким "проблемним" поглядом; 

 

 в) вибрати одне око і дивитися на нього. 

 

3. Зразу після представлення вас новому знайомцю ви зрозуміли, що встигли забути його 

ім'я. Вам слід: 

 

 а) зробити вигляд, що усе в порядку і просто уникати називати цю особу по імені; 

 

 б) вибачитися і запитати ім'я людини; 

в) вибачитися і піти. 

 

4. Ви наблизилися до групи людей, але ніхто із присутніх не простягнув вам руки для 

привітання і не виявив бажання 

 

познайомитися. Ви: 

 

 а) простягаєте руку і представляєтесь; 

 

 б) питаєте, чи можете приєднатися до групи та починаєте розмову; 

 

 в) перериваєте розмову і роздаєте свої бізнес-картки. 

 

5. Під час ділового ланчу до присутніх за вашим столом приєдналися кілька ваших колег. 

Чи повинні ви представити 

їх усім іншим гостям? 

 

 а) ні, вам слід лише привітатися, нехай прибулі представлять себе самі; 

 

 б) ні, представити прибулих може господар (особа, яка запросила усіх); 

 



 в) так, навіть якщо ви самі ще не встигли познайомитися з усіма присутніми. 

 

6. Як ви представитеся високій посадовій особі? 

 

 а) ви не можете представлятися високій посадовій особі. Почекайте, доки вона сама не 

представиться вам; 

 

 б) ви попросите хазяїна заходу представити вас; 

 

 в) ви підійдете до цієї особи і простягнете свою руку. 

  

 

7. Як ви привітаєтеся з людиною, з якою у вас існує мовний бар'єр? 

 

 а) не обтяжуйте себе, ви лише втратите час; 

 

 б) поводьтеся як завжди, тільки говоріть повільніше і гучніше, ніж звичайно; 

 

 в) подивіться людині в очі, посміхніться та простягніть руку. Ніяких промов не потрібно 

для того, щоб інша особа відчула 

 

 себе бажаною в компанії. 

 

 

В. Відредагуйте написане, викинувши зайві слова. 

 

 

1. Просимо розглянути питання, яке потребує вирішення, щодо надання нашій компанії 

довгострокових кредитів. 

 

2. Ми будемо готові і раді співпрацювати разом з представниками вашої організації у 

підготовці цього проекту. 

 

З. Вважаю за необхідне заздалегідь попередити Вас про те, що наша фірма змушена 

відкласти на пізніше виконання Вашого 

 

 замовлення. 

 

 

СИТУАЦІЇ 

 

 

А 

 

 

Чотири чоловіки та одна жінка зібралися на нараду керівників відділів компанії у залі 

засідань. Коли до приміщення увійшов пан Червоненко, віце-президент компанії, чоловіки 

піднялися зі своїх місць, підійшли до пана Червоненка, привіталися з ним та потиснули 

руки. Жінка не піднялася і не підійшла до віце-президента. Він також не підійшов до неї. 

Вона кивнула віце-президенту і той кивнув у відповідь. Нарада почалась. Де допущено 

помилки? 

 



 

Б 

 

 

Під час перерви у засіданні колега представив Сергію Василенку, який у цей час пив каву 

з бутербродами, нового співробітника — Ігоря Гнатюка. У відповідь на представлення 

Сергій сказав: "Дуже приємно" і посміхнувся. Ігор простягнув йому руку, але Сергій, руки 

якого були зайняті чашкою та тарілкою, відставив для потискання лікоть правої руки, 

сказавши при цьому: "Вибачте, руки зайняті." Ігор опустив руку, не потиснувши ліктя, і 

простягнув Сергію свою візитну картку. Той сказав "Дякую" і попросив колегу, який їх 

знайомив, взяти її. Де було допущено помилки? 

 

 

В 

 

 

Під час перерви до кабінету Павла Чередниченка зайшов колега — приятель Андрій 

Рогаль. Він запитав, чи вільний Павло, і, почувши "Так" у відповідь, присів на стілець 

перед столом Павла та почав говорити про плани на найближчі вихідні. Павло, який стояв 

біля вікна, сів на своє місце за столом. Слухаючи Андрія, він кивав головою та ставив 

питання, при цьому він хмурив брови (бо думав про холодильник, який зранку перестав 

працювати) та дивився у вікно (там якраз падав перший у цьому році сніг). Де було 

допущено помилки? 

 

 

Відповіді на контрольні запитання 

 

 

А 

 

 

1. Ні. Особа, яка є господарем заходу або яка обіймає вищу посаду/має вище соціальне 

становище, ініціює представлення і рукостискання. У цьому випадку стать не має 

значення. Якщо ж господар або "вища" особа не виявляють такої ініціативи, будь-хто з 

присутніх може це зробити. 

 

2. Ні. Рукостискання закінчується після 2—3 потискувань. При цьому посмішка та погляд 

в очі мають продовжуватися до завершення представлення. 

 

3. Так. Встаючи зі свого місця, щоб привітатися з людиною та потиснути їй руку, ви тим 

самим демонструєте свою повагу до неї, показуєте, що ви усвідомлюєте її соціальний та 

службовий статус і зацікавлені у знайомстві. У тому випадку, коли ви сидите за столом, не 

лише підніміться, а й вийдіть із-за нього, щоб привітати нову людину. 

 

4. Ні. У ділових ситуаціях при представленні ім'я особи, яка має вище положення, обіймає 

вищу посаду, називається першим. Очевидно, що у таких випадках начальник має 

перевагу і тому його ім'я називають першим, — ви представляєте свого чоловіка/дружину 

начальнику. 

 

5. Так. Ви маєте надзвичайно мало часу (до 1 хвилини) для того, щоб створити перше 

позитивне враження. Тому надану вам можливість варто використовувати максимально 

ефективно. 



 

6. Ні. Як символ вашого офіційного та професійного статусу бізнес-картка має бути 

відповідної — високої якості. 

 

7. Ні. Неформальна бесіда перед початком ділової зустрічі триває до 10 хвилин і не 

пов'язана зі справами. 

 

8. Ні. Навіть з розвитком телефонного/мобільного зв'язку є безліч ситуацій, коли письмове 

спілкування необхідне: підготовка договору/контракту; розробка ідей та пропозицій; 

відстежування діяльності організації за певний період; вираження подяки; підтвердження 

телефонної розмови (для уникнення можливих непорозумінь). 

 

9. Ні. У ділових листах гумор слід використовувати дуже обережно. Навіть, якщо вам 

здається, що жарт звучить нейтрально, 

 

краще промовчати. 

 

10. Ні. Використовувати офіційні бланки організації для персональних листів не варто. У 

такий спосіб ви можете внести 

 

непорозуміння, що буде виявом непрофесіоналізму. 

 

 

Б 

 

 

1. а). Така поведінка буде правильною при тому, що ви висловите своє прохання 

представити вас ввічливо і у корект- 

ному тоні до того, як почнеться розмова. 

 

2. а). Дивіться у простір між очима. 

 

3. б). Подивіться людині в очі, вибачтесь і попросіть повторити її ім'я. Щира посмішка та 

почуття гумору також можуть 

 

 допомогти у подібній ситуації. 

 

4. а). У тому випадку, коли ніхто не виявляє ініціативи, вам варто взяти справу у свої руки 

і представити себе. 

 

5. б). Ви повинні представити лише себе, давши змогу прибулим знайомитися з 

присутніми у зручній для кожного з них 

 

 манері. Господар може взяти ініціативу на себе і представити усіх гостей один одному. 

 

6. б). Найкращий варіант — попросити господаря представити вас. При цьому можна 

чекати, поки висока посадова особа сама 

 

 

7. в). Щира посмішка та відкритий погляд в очі часто достатні для того, щоб інша людина 

відчула себе комфортно навіть за 

 



 наявності мовного бар'єру. Не варто привертати особливої уваги до цього питання. 

Потисніть людині руку, вона відчує 

 

 вашу повагу до неї. 

 

 

В 

 

 

1. Просимо розглянути питання щодо надання довгострокових кредитів. 

 

 Зайве: "яке потребує вирішення". Якщо ви просите розглянути питання, зрозуміло, що 

воно потребує вирішення. 

 

2. Ми готові співпрацювати з представниками вашої компанії у підготовці цього проекту. 

 

 Зайве: "будемо раді", "разом". Головне, що ви готові до співпраці, ваші емоції (радість) у 

цьому випадку мають невелике значення для справи. Варто зняти слово "будемо 

...(готові)", яке може викликати питання щодо вашої готовності зараз. Краще, щоб ваш 

лист звучав з більшою впевненістю, тому достатнім і більш активним є "ми готові...". 

Сполучення "співпрацювати з" передає той самий смисл, що і "співпрацювати разом з". 

При цьому відсутнє зайве слово, адже "співпрацювати" і означає "працювати разом". 

 

3. Вважаю за необхідне (заздалегідь) попередити Вас про те, 

що наша фірма змушена відкласти виконання Вашого замовлення. 

 

 Зайве: "на пізніше". Слово "відкласти" означає "перенести на більш пізній строк" тому, 

використовуючи його, не потрібно додавати "на пізніше", що буде повторювати вже 

сказане. Якби замість дієслова "відкласти" стояло дієслово '*перенести" ("змушені 

перенести"), тоді було б необхідно зазначити, як саме, на пізніше чи на раніше, 

переноситься виконання замовлення. Це слово, на відміну від дієслова "відкласти", не має 

значення "на певний строк". 

 

Використання слова "заздалегідь" не є обов'язковим тому, що саме дієслово "попередити" 

означає "повідомити про щось за деякий час, заздалегідь". Але практика свідчить, що 

вживання саме сполучення "попередити заздалегідь" є надзвичайно активним, можливо, 

тому що у такий спосіб підкреслюється і звертається увага адресатів на факт 

попередження не в останню хвилину. 

 

 

 

СИТУАЦІЇ 

 

 

А 

 

 

У цій ситуації допущено кілька помилок. Помилкою з боку жінки було, по-перше, 

залишитися сидіти, коли до залу засідань увійшов віце-президент компанії, по-друге, не 

обмінятися з ним рукостисканням. Своїми діями співробітниця, не бажаючи того, 

показала, що вона або не є членом команди, або ж не є такою важливою особою, як 

присутні чоловіки. (Можливо, жінка виходила із норм світського етикету, за яким жінці, 



як правило, не обов'язково підніматися з місця, коли люди заходять до приміщення, як і не 

обов'язково обмінюватися з ними рукостисканнями.) 

 

Помилкою з боку віце-президента був кивок у сторону жінки, а не потискання її руки. 

(Можливо, він виходив з того, що чоловік має дочекатися, поки жінка протягне руку для 

потискання.) Своєю поведінкою віце-президент також, не бажаючи того, міг вказати на 

виключеність жінки з команди або її нижчий порівняно з чоловіками статус. 

 

 

Б 

 

 

Помилкою з боку Сергія було, по-перше, те, що при привітанні та знайомстві він не 

звільнив руки, а продовжував тримати тарілку і чашку; по-друге, він виставив для 

потискання лікоть, знову ж мотивуючи зайнятими руками (у такому випадку краще було б 

зовсім не виставляти лікоть). По-третє, він не взяв бізнес-картку Ігоря, а попросив колегу 

зробити це. Своїми діями Сергій продемонстрував неповагу як до бізнес-картки, так і, 

головне, до самої особи — Ігоря. 

 

У свою чергу Ігор не повинен був давати свою бізнес-картку Сергію (адже той не зміг 

навіть обмінятися з ним рукостисканням), а зробити це у більш підходящий момент. 

 

У принципі ж, можна було б порадити взагалі не розпочинати знайомства з Сергієм, 

виходячи з його заглибленості у їжу, а перенести цей процес на пізніше, за наявності 

більш підходящої ситуації. 

 

 

В 

 

 

Неправильною була поведінка Павла. По-перше, вій сів за свій робочий стіл, тим самим 

створивши фізичний бар'єр між собою та Андрієм (його приятелем). Краще було б 

поставити свій стілець з того ж боку стола, біля якого сидів колега. По-друге, слухаючи 

Андрія, Павло, незважаючи на кивки головою та поставлені ним питання, демонстрував 

свою неповну увагу, а можливо, і незацікавленість розмовою. Відведений у сторону під 

час розмови погляд може бути розцінений співрозмовником саме так. До того ж, Павло 

хмурив брови, що Андрій міг сприйняти взагалі як прояв незадоволення самим фактом 

його візиту. 

 

Розділ 4. Стиль та імідж ділової людини 

  

 

4.1. ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ У СТВОРЕННІ ІМІДЖУ ПРОФЕСІОНАЛА 

 

 

Хороші манери включають, крім іншого, і те, як ми виглядаємо та поводимо себе. Хоча не 

всі чітко усвідомлюють це, етикет включає наш професійний вигляд та те, яким чином ми 

поводимося щодо інших, яким є наше ставлення до інших. Відповідний, адекватний 

зовнішній вигляд демонструє вашу повагу до себе, до інших і до конкретної ситуації та 

подій. 

 



Суспільство встановило правила — нині значно гнучкіші, ніж у минулому — щодо 

відповідного вбрання та адекватної поведінки для різних ситуацій. Вогке волосся і 

простий одяг прекрасно підходять для пляжу, але аж ніяк не вписуються у залі засідань. 

Одягатися невідповідно до ситуації — вияв поганих манер, неввічливість. До того ж, це 

може бути розцінено як вияв неповаги, якщо, наприклад, ваш одяг менш офіційний, ніж 

того вимагає ситуація. 

 

 

Про кого ж ми говоримо, що він має професійну зовнішність, імідж? Очевидно, це 

доглянута людина, яка одягнута відповідно до виконуваної нею професійної ролі і яка 

поводить себе впевнено та гідно. Така людина своєю зовнішністю та поведінкою виявляє 

себе професіоналом. 

 

Ми сприймаємо один одного на основі тих комунікативних сигналів, які передаємо. Ці 

сигнали розподіляються на три групи: 

 

· зорові (те, що ми бачимо — одяг, зовнішність, вираз обличчя, статура та ін.); 

 

· вокальні (як використовує свій голос особа, з якою ми спілкуємося); 

 

· вербальні (які саме слова ми чуємо та вживаємо). 

 

 

Вчені встановили, що 55 % інформації, яка передається людиною, сприймається через TL 

зорові сигнали — через її зовнішній вигляд; 38 % інформації сприймається через вокальні 

сигнали — через те, як людина використовує свій голос при спілкуванні (його тон, висота 

та ін.) І лише 7 % інформації сприймається через вербальні сигнали — через те, що саме 

ми говоримо. 

 

Очевидно, якщо більше ніж половина враження про нас складається на основі того, якими 

нас бачать інші, необхідно і важливо вміти передавати правильні зорові сигнали: 

відповідно одягатися, мати доглянуту зовнішність та адекватні жести, міміку і позу. 

  

 

 

Якщо ваша зовнішність, одяг, жести та міміка передають адекватні сигнали, вони 

працюють на вас, у протилежному випадку — проти вас. У діловому світі надзвичайно 

важливо, щоб зорові сигнали, які отримують від вас інші, передавали необхідну для вас 

інформацію і характеризували вас як професіонала. Розглядайте себе як члена команди. 

Ви хочете грати за правилами, а відповідна форма — частина цієї гри. Якщо ви раптом 

прийдете без форми, вам, можливо, і не дозволять грати. 

 

 

У певних сферах діяльності неадекватне вбрання, зовнішність, жести та міміка можуть 

розцінюватися як вияв неповаги до встановлених корпоративних правил поведінки та 

кодексу одягу співробітників. Зовнішність та одяг, вибраний вами для роботи, мають 

свідчити про вашу приналежність до ділового світу, підкреслювати ваш професіоналізм та 

виявляти ваш гарний смак. 

 

Оцінка людей за їхнім зовнішнім виглядом може здаватися поверховою, адже справді 

важливим є те, хто вони, що становлять собою як особистості, а не те, як вони одягнуті і 

виглядають. Та погано це чи добре, вагома частина першого враження від будь-якої особи 



базується саме на її одязі та зовнішності. У людському суспільстві зовнішність є 

ключовим аспектом для розуміння особистості кожної людини, рівня її професіоналізму 

та для визначення її соціального стану. 

 

 

Зовнішній вигляд може підвищити вашу репутацію професіонала, а може поставити під 

сумнів ваші професійні здібності. Будь-який елемент зовнішності, який виглядає "занадто" 

(прикраси, парфуми/лосьйон, зачіска або елемент/частина одягу), може зменшити силу 

вашого професійного іміджу або навіть заплямувати його. Діловий зовнішній вигляд є 

своєрідним сигналом того, що ми готові до професійної діяльності не лише своїми 

знаннями та вміннями, а й психологічно. 

 

 

Вироблення і підтримка професійного зовнішнього вигляду часом може нагадувати 

додаткову, другу роботу, за яку ви не отримуєте ніякої компенсації. Цей процес має свої 

регулярні, повторювані цикли, вимагає часу та певного планування, а інколи передбачає і 

новий щоденний порядок. Отримувана при цьому нагорода здається невідчутною (або ж її 

важко відчути), тому що наслідки від неадекватної непрофесійної зовнішності та 

поведінки значно очевидніші та відчутніші. 

 

Однак слід усвідомлювати безперечні плюси від того, що ви виглядаєте і поводите себе як 

істинний професіонал, одним із яких є стійке і виправдане почуття поваги до себе та 

впевненості у своїх силах. Необхідною складовою вашої високої компетентності у сфері 

професійної діяльності безумовно є ваш імідж, який поважається як вашими колегами, так 

і вашими клієнтами. Результатом такої поваги є почуття взаємного комфорту у процесі 

співпраці та спілкування, що і становить зміст хороших манер. 

 

 

Усвідомлюючи вагу зовнішнього вигляду у створенні професійного іміджу, визначте,які із 

названих елементів є найбільш вагомими, а які найменш важливими при оцінці людини з 

першого погляду: 

 

· доглянута (чиста, охайна) зовнішність; 

 

· рукостискання; 

 

· дружня посмішка; 

 

· статура; 

 

· відповідний одяг; 

 

· мова; 

 

· загальний настрій; 

 

· запах парфумів/лосьйону; 

 

· такт/самоконтроль; 

 

· вміння слухати; 

 



· почуття гумору; 

 

· знання; 

 

· ввічливість; 

 

· повага до свого та чужого часу; 

 

· тон голосу. 

 

 

Важливо усвідомлювати, що при визначенні серед названих елементів найбільш/найменш 

важливих не може бути абсолютних відповідей. Слід розуміти, що всі названі елементи є 

надзвичайно важливими при створенні професійного іміджу і можуть мати вирішальне 

значення у ситуації, коли людина оцінюється з першого погляду (наприклад, співбесіда, 

ділова зустріч з потенційним клієнтом і т. ін.). 

 

 

4.2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОДЯГУ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 

  

 

 

Зрозуміло, що вибір одягу — власна справа кожної людини. Вбрання, що ви купуєте і 

носите, відображає вашу індивідуальність. Багато хто помилково вважає, що підбір 

ділового одягу/компонування ділового гардеробу — справа нудна і передбачає малий 

елемент творчості та польоту фантазії. Насправді ж, у рамках професійного вбрання 

існують численні можливості та варіанти вибору. 

 

Дехто вважає, що при стрімкій зміні течій та напрямків сучасної моди вибір ділового 

вбрання за складністю схожий на створення нового механізму. 

 

Але насправді підбір одягу для роботи зовсім не такий уже і складний. Головне, слід 

пам'ятати, що ваш вибір не може базуватися лише на вашому власному смаку та 

уподобаннях. 

 

Ваше рішення щодо того чи іншого елементу гардеробу насамперед має базуватися на 

таких ключових моментах: 

 

· Ваш одяг повинен "вписуватися" у робочу атмосферу місця вашої роботи. 

 

· Ваш одяг має відповідати очікуванням та уявленням про нього осіб, які з вами працюють 

(начальство, колеги, клієнти, ділові партнери). 

 

Очевидно, що багато у чому ваш вибір залежить від конкретних обставин. Але певні 

закономірності,які стосуються ділового одягу, є незмінними: 

 

· Люди завжди оцінюють вас по одягу, який є основним елементом у створенні вдалого 

позитивного першого враження і важливим елементом у подальшій його підтримці. 

 

· Вибір вбрання, що відповідає одягу, прийнятому на місці вашої роботи, але водночас є 

трохи більш стильним, надає вам перевагу, незалежно від того, де саме ви працюєте. 

Перше твердження підкреслює важливість одягу в сучасних ділових відносинах; друге 



визначає роль одягу в створенні професійного іміджу, який допоможе вам рухатися у 

вашій кар'єрі вперед. 

 

Уявлення про сучасний діловий одяг сьогодні є більш складним або більш простим 

(залежно від того, як підходити до цього питання), ніж звичайне протиставлення 

традиційного — формального і нетрадиційного — неформального вбрання. 

 

Сучасну ділову людину у питаннях одягу можна порівняти з хамелеоном. Те, що ви 

одягаєте на роботу в певний день, залежить від того, що ви робите у цей день (якими саме 

є ваші сьогоднішні плани). Якщо ви не маєте ніяких спеціальних планів і цілий день 

працюватимете в офісі, ви можете вибрати менш формальний одяг, наприклад, 

відмовитися від краватки; якщо ж у вас запланована зустріч з діловим партнером, 

клієнтом, який (ви певні) буде з краваткою, ви, зрозуміло, теж одягнете її. Якщо 

планується зустріч співробітників з президентом фірми, або ж на роботу виходить ваш 

новий керівник, ви у цей день, безумовно, будете у своєму кращому костюмі та з 

краваткою. 

 

Те саме стосується спеціальних, особливих ситуацій: якщо ви представляєте свій проект 

раді директорів фірми/компанії, ваша зовнішність має відображати таку саму увагу до 

деталей, як і ваша презентація. З іншого боку, якщо ви маєте зустріч на будівництві з 

інженером, який носить джинси і сережку у вусі, ви відмовитесь від офіційного костюма з 

краваткою, тому що такий вибір може створити небажаний психологічний бар'єр між 

вами. 

  

 

Водночас необхідно розуміти і пам'ятати, що вибір одягу залежно від ваших планів на 

день ("що я роблю сьогодні") може бути ризикованим. Ви ніколи не знаєте, коли ви 

отримаєте запрошення зустрітися з важливими клієнтами вашої компанії/ фірми. Солідний 

покупець може завітати до вас просто з вулиці. 

 

Для того, щоб уникнути подібних небажаних ситуацій, можна: 

 

1) мати зміну одягу у вашому офісі (якщо є така можливість); 

 

2) незалежно від обставин, кожен день одягатися відповідно до існуючих — писаних або 

неписаних — правил щодо одягу співробітників на місці вашої роботи. Цей підхід є більш 

розумним і виправданим. 

 

3) Незалежно від того, де саме ви працюєте, яким є стиль вашого місця роботи — 

традиційним чи надзвичайно сучасним, існують певні незмінні вимоги до ділового одягу: 

 

· Робочий одяг має відповідати вимогам існуючої корпоративної політики. 

 

Кожна організація має (повинна мати) свою політику (зафіксовану у спеціальних 

відповідних документах чи існуючу лише в усному вигляді) щодо одягу співробітників. 

Кожна організація має свій стиль, який ви сприймаєте, до якого пристосовуєтесь, щоб 

продемонструвати свою приналежність до конкретного місця і сфери професійної 

діяльності. Якщо стиль організації передбачає традиційний діловий одяг (костюм і 

краватку), ви у визначених рамках все одно маєте широкі можливості для вибору одягу, 

що відповідає вашим уподобанням та смаку. 

 



Розуміння існуючої у вашій організації/фірмі/компанії/установі політики щодо одягу 

співробітників, як і визначення для себе, яким чином ви можете виглядати найкраще у 

встановлених рамках, не лише дасть вам можливість проявити свою індивідуальність, а й 

стане свідченням вашої далекоглядності, спрямованості у майбутнє та впевненості у собі, 

своїх силах. 

 

В ідеалі, ви підбираєте свій робочий одяг таким чином, щоб він: 

 

а) відповідав існуючим на вашому місці роботи правилам/кодексу і не виходив за 

передбачені межі; 

 

б) давав вам можливість виразити своє "Я" і у той же час показати, яким ви вбачаєте своє 

професійне майбутнє, свій подальший кар'єрний рух. При цьому ви за необхідності 

оновлюєте/змінюєте свій гардероб. 

 

Якщо ваша компанія має кодекс ділового одягу співробітників, зафіксований у 

відповідному документі, обов'язково зробіть його копію та ретельно вивчіть. Частіше, 

кодекс ділового одягу співробітників тієї чи іншої організації/фірми ніяк не 

документується і не озвучується, а підтримується щоденною практикою. У такому 

випадку ви маєте просто спостерігати і вчитися. Звертайте увагу на одяг ваших колег, 

насамперед вашого керівника. Незалежно від того, хто є вашим начальником — чоловік 

чи жінка, звертайте увагу на загальний стиль його одягу. Визначте, наскільки формальним 

є вбрання. Плануйте і підбирайте свій робочий гардероб у відповідному, подібному стилі. 

Скажімо, якщо ваш начальник носить костюм, вам також варто мати один чи два. При 

цьому ви не повинні абсолютно копіювати певну особу, втрачаючи свою індивідуальність 

і змінюючи свій імідж, але ви не можете "випадати" із загальної картини вашого 

офісу/місця роботи, а маєте гармонічно вписуватися у неї. 

 

 

До великої консалтингової фірми на роботу був прийнятий новий співробітник. У перший 

день він прийшов у костюмі з голубою сорочкою, наступного дня він одягнув сорочку у 

смужку. Для третього дня він вибрав сорочку у бежевому тоні. Того ж дня, після ланчу 

йому було сказано, що у цій компанії прийнято носити білі сорочки ("В нашій компанії ми 

носимо білі сорочки"). Новий співробітник міг уникнути подібної, не дуже приємної для 

себе ситуації, якби звернув увагу на одяг, у тому числі і на колір сорочок, своїх колег. 

 

 

Якщо ви не будете дотримуватися існуючих правил щодо одягу співробітників, це може 

бути розцінено як виклик керівництву. Жінка, яка має забагато прикрас або надто коротку 

спідницю, як і чоловік, що завжди носить спортивний піджак і "не любить" краваток, 

своїм зовнішнім виглядом заявляють про свою неприналежність до команди, про 

несерйозне ставлення до своєї кар'єри. Водночас вирізнятися особливою увагою до свого 

одягу (стилю, фасонів і т. ін"), як і до своєї зовнішності в цілому, не завжди означає, що ви 

робите собі добро: про вас може скластися враження, що ви цікавитеся насамперед і 

виключно вашим зовнішнім виглядом, а не справою. 

 

 

· Робочий одяг повинен представляти вашу організацію. 

 

Коли ви у справах стикаєтесь з людьми "ззовні", ви завжди у подібних випадках 

представляєте не тільки і не стільки себе, як свою компанію/фірму/організацію. Яким би 

не був кодекс ділового одягу у вашому місці роботи, завжди намагайтеся виглядати 



якнайкраще. Тому не варто одягатися за принципом "Одягаюсь так, якою є моя 

сьогоднішня робота". Ви ніколи не знаєте, як протягом дня можуть повернутися справи. 

Щоб не потрапити у неприємну ситуацію (наприклад, вас раптово запросили на засідання 

керівництва для доповіді про просування роботи над певним проектом у день, який 

завжди був для вас спокійним, неофіційним днем без краватки) вам, можливо, треба мати 

зміну одягу на роботі. Але найкраще одягатися так, щоб бути готовим до будь-яких 

ситуацій, що можуть виникнути. 

 

· Ви маєте одягатися для інших (клієнтів, ділових партнерів і т. ін.). 

 

Робота з клієнтами, представниками інших фірм/компаній також впливає на стиль вашого 

одягу. Залежно від того, чи працюєте ви над проектом спільно з компанією, офіс якої 

знаходиться у престижному діловому районі, чи офіс фірми-партнера розташований у 

приміщенні складів, ви виберете відповідний одяг. Одягаючись на роботу, не забувайте, 

що ваше вбрання має бути таким, щоб оточуючі, працюючі з вами люди почували себе 

комфортно. Поважайте інших і себе — це головний ключ до вдалого вибору. 

 

· Робочий одяг повинен бути охайним та чистим. 

 

Блузка з відірваним ґудзиком, як і брюки з жирною плямою мають залишатися вдома, аж 

поки ви їх не приведете у належний вигляд. Те саме стосується і взуття: навіть у ті дні, 

коли на вулиці ллє як із відра, воно має бути чистим. Вимога до чистоти та акуратності 

робочого одягу працює незалежно від того, яким — більш чи менш формальним — є 

місце вашої роботи. Навіть якщо код ділового одягу дозволяє вам працювати у джинсах та 

сорочці з короткими рукавами і розстібнутим коміром, ваше вбрання має бути охайним, в 

іншому разі воно стане виявом не вашого стилю, а вашої поганої звички не стежити за 

своєю зовнішністю. 

 

· Робочий одяг має відповідати вашому стилю, зовнішності та статурі. Один із шляхів 

підбору вашого вбрання — визначення, який саме колір, фасон, його деталі найбільш 

вдало підходять вам. 

 

Колір вашої шкіри, волосся, очей; особливості вашої фігури мають тут вирішальне 

значення. Дотримуйтесь принципу простоти. Якщо ви купуватимете більшість елементів 

свого гардеробу у подібних кольорах/тонах, це дасть вам можливість, практично, 

уникнути помилок при їх комбінуванні, а також зменшити свої витрати. 

 

· Робочий одяг має бути для праці. 

 

Робочий одяг очевидно має підкреслювати ваші привабливі риси, але при цьому не може 

бути занадто відвертим, привертаючи до вас уваги більше, ніж того потребує професійна 

діяльність. Бажаючи цього чи ні, дуже відкриті блузки, завузькі штани (як чоловічі, так і 

жіночі), надто короткі плаття та спідниці, прозорі тканини передають непрофесійні 

сигнали. Розумна ділова людина знає і пам'ятає, що на робочому місці абсолютно 

необхідно виглядати компетентним, упевненим у своїх силах, знаючим свою справу 

працівником, на якого можна покластися у будь-якій справі. Якщо ви справжній 

професіонал, одягайтеся для службового підвищення, на яке ви сподіваєтесь і для якого 

так багато працюєте, а не для того, щоб притягувати до себе погляди інших. 

 

· Одяг повинен відповідати часу дня. 

 



Прихід на роботу у вбранні, яке більше підходить до вечірнього заходу, — погана ідея. 

Навіть якщо ви вибираєте одяг, більш вишуканий, ніж звичайно, тому що маєте важливий 

діловий ланч, не варто зупинятися на чорному вечірньому платті з шарфом. Один із 

перших уроків корпоративної культури, який повинна засвоїти кожна ділова людина, — 

визначення типу, стилю одягу, підходящого, прийнятого для роботи (яка є денною) у 

певному конкретному місці. 

 

 

4.3. ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ПІДБОРУ ДІЛОВОГО ГАРДЕРОБУ 

  

 

 

· Не слід ставати жертвою моди. Ваш робочий одяг є свого роду вкладенням грошей, яке 

має працювати кілька років, не варто, підбираючи гардероб, зупинятися на 

ультрасучасних речах. До того ж, дотримання останніх віянь моди може стати величезною 

помилкою у тому разі, коли нові тенденції не працюватимуть на вас, не збігаючись з 

вашим особистим стилем. Варто пам'ятати, що більшість моделей, які модельєри та 

дизайнери представляють на своїх виставках, створюються для того, щоб розширити 

існуючі межі сучасного дизайну і надзвичайно рідко (якщо не ніколи) передбачають їх 

щоденне, навіть вечірнє, носіння діловою людиною. Замість того, щоб поспішати купити 

щось новеньке, побачене на сторінках модного журналу чи по телевізору, вибирайте речі, 

які добре на вас сидять, личать вам, підкреслюючи ваші сильні сторони, та посилюють 

ваш професійний імідж. 

 

· Варто виходити з ваших фінансових можливостей. Класичний діловий костюм для 

чоловіків та жінок ніколи не вийде з моди і завжди залишатиметься своєрідним центром 

вашого робочого гардеробу. Одяг найсвіжіших фасонів допоможе вам відчувати себе 

стильно (аж поки він буде модним), але якщо ви маєте обмежений бюджет, вам важко 

буде увесь час тягнутися за модою. Легше і простіше поновлювати класичний гардероб 

деякими новими, "свіжими" речами та аксесуарами. Тоді у вашому вбранні не буде 

різнобою стилів та напрямків моди. Так само не варто змішувати речі, які різко 

відрізняються в ціні (і ця різниця проявляються в якості): краще мати увесь діловий 

гардероб, скажімо, на "4+", ніж щось на **5+", а щось на слабеньке "З". 

 

· Особливу увагу слід приділяти тому, як дана річ сидить на вас, як вона вам підходить. 

Важливо бути певним, що вибраний вами новий елемент гардеробу не лише відповідає 

вашому розміру, а й личить вам, робить вас привабливіше. Ми часом (або ж і часто) 

забуваємо про деякі з цих положень здорового глузду щодо одягу. 

 

· Якщо ви невисокого зросту, не купуйте одяг набагато більшого розміру, він може вас 

"з'їсти". Якщо ви маєте високий зріст, у закоротких штанах або ж у сорочці чи піджаку з 

невідповідними — короткими — рукавами ви можете виглядати (і відчувати себе) 

незграбно. 

  

 

· У тому разі, коли річ дуже вузька, не носіть її. Як би вам не було боляче визнати правду, 

виберіть необхідну річ правильного розміру — такого, який вам підходить, а не такого, 

який ви вважаєте своїм. Випираючі ґудзики, нерівності стиснутого тіла насправді лише 

акцентують увагу інших на тому, що ви намагаєтеся сховати. Якщо ваша вага значна, 

уникайте горизонтальних ліній або одягу чи аксесуарів, які візуально ділять вашу фігуру 

замість того, щоб створювати єдиний подовжений силует. 

 



· Купуйте те, що сидить на вас добре зараз, а не те, що (як ви сподіваєтесь) буде добре 

сидіти потім, тоді, коли ви скинете кілограми, які ви намагаєтесь скинути останніх три 

роки. 

 

· Не купуйте нічого, не помірявши. Перевірте, чи можете ви сісти у новому вбранні без 

того, щоб ґудзики спереду не розходилися; чи можете ви вільно рухатися; чи немає 

непотрібних зморшок та незапланованих складок на одязі, коли ви його одягнули. За 

допомогою трибічного дзеркала подивіться на себе спереду, ззаду та з боків. 

 

· Чоловіки у першу чергу мають впевнитися у тому, що штани, піджак та сорочка не 

закороткі. Вибираючи двобортний піджак, перевірте, чи можете ви, коли стоїте, вільно 

застібнути його, не втягуючи живота. Рукава сорочки повинні приблизно на 1,6 см 

визирати з-під рукавів піджака, це правило працює і влітку. Кінець вашої краватки має 

бути на рівні середини паска і не вище ніж його верхній край. Холоші штанів повинні 

лежати на ваших черевиках спереду, а ззаду мають вільно опускатися на них. 

 

· Жінкам варто уникати будь-якого вбрання, яке занадто вузьке, коротке, відкрите, або ж 

яке більш грайливе і дівоче, ніж жіноче і ділове. Це не означає, що одяг не повинен 

личити вам, вигідно підкреслюючи сильні сторони вашої фігури, ні — він може і має це 

робити. Але при цьому ваше вбрання повинне давати вам можливість бути привабливою, 

але не крикливою, і не заважати виконувати необхідні фізичні дії (наприклад, накреслити 

діаграму при представленні проекту, дістати папери з верхньої полиці шафи і т.ін.). 

 

 

 

Багато факторів визначають, чи підходить вам дане конкретне вбрання. 

 

Купуючи нову річ у ваш діловий гардероб, поставте собі наведені нижче запитання: 

 

 

· Чи це вбрання підходить для роботи, яку я виконую; чи відповідає воно моєму 

положенню у компанії/фірмі/ установі, моїй посаді? 

 

· Чи відповідає вибраний одяг тому, що носять інші співробітники у моїй компанії/чи 

відповідає він існуючому кодексу ділового одягу моєї компанії? 

 

· Чи відповідає це вбрання тому, що носять люди у даній місцевості/регіоні? 

 

· Чи тепер підходящий сезон для цього одягу? 

 

· Чи зможу я, одягнувши цю річ, виконувати усі фізичні дії, що передбачаються моєю 

роботою (наприклад, писати на демонстраційній дошці або представляти нове 

устаткування), і відчувати себе при цьому комфортно і впевнено? 

 

· Чи це вбрання підходить для тієї конкретної ситуації, для якої я його купую/для того 

конкретного заходу, на який я планую його одягнути (зустріч з важливим клієнтом фірми; 

переоблік технічного обладнання офісу, що відбудеться у суботу у другій половині дня)? 

 

· Чи ця річ добре сидить на мені/чи підходить вона мені? 

 

· Чи не розходяться ґудзики на одязі, коли я сиджу? 

 



· Чи добре виглядає ця річ на мені збоку, ззаду? 

 

· Чи це підходящий для мене колір? 

 

· Чи личить мені це вбрання? 

 

· Чи буду я одягати цю річ часто? 

 

· Чи зможу я комбінувати цю річ з іншими елементами мого робочого гардеробу? 

 

· Чи свідчить це вбрання про мій професіоналізм? 

 

· Чи почуватиму я себе впевнено у цьому вбранні на зустрічі з моїм керівником, на якій 

буде присутній співробітник — мій "супротивник" при розгляді кандидатур для 

наступного підвищення у посаді, одягнений у свій найкращий діловий костюм? 

 

· Чи подобається мені ця річ? 

 

 

Якщо ви не можете відповісти "Так" на більшість із наведених запитань, виберіть щось 

інше. 

 

 

4.4. ТРАДИЦІЙНИЙ ДІЛОВИЙ ГАРДЕРОБ: СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ЖІНОК 

  

 

 

Жіночий діловий гардероб значно різноманітніший, ніж чоловічий, але при цьому він має 

комплектуватися відповідно до основних напрямків такого роду одягу. Водночас кожній 

жінці варто намагатися створити свій індивідуальний стиль, який якнайкраще відображає 

її особистість та власний смак. 

 

Є три основні напрямки/стилі ділового одягу для жінок, які визначають, що саме є 

центром гардеробу: 1) костюм зі спідницею; 2) блейзер або жакет, який комбінується з 

іншими елементами гардеробу та 3) плаття, яке включає одну чи дві частини. Брючний 

костюм, надзвичайно поширений та популярний, у деяких установах та організаціях може 

бути небажаним, а великі міжнародні корпорації часом і не рекомендують його для 

співробітниць. У будь-якому разі вибір кожного конкретного вбрання передбачає 

врахування кольору та виду тканини. 

 

КОСТЮМ ЗІ СПІДНИЦЕЮ 

 

 

Такий костюм є рекомендованим стандартом для вашого ділового гардеробу. Він створює 

вигідний, сильний імідж. Якщо піджак однобортний, його можна не застібати, тоді як 

двобортний піджак повинен бути завжди застібнутим (це стосується і внутрішнього 

ґудзика). Щоб виглядати вищою та стрункішою, вибирайте костюм одного кольору. 

Водночас ваш костюм може бути не тільки одного кольору, але складатися зі спідниці та 

піджака/жакета контрастних кольорів (може мати не лише спідницю кольору, який 

збігається з кольором піджака, а й спідницю контрастного кольору). 

 



Вибір кольорів. Найкращими кольорами для ділових костюмів є чорний, темно-синій, 

сірий, темно-бежевий та бургунді/ бордовий. Легкі, тонкі смужки або клітинки допустимі. 

Будьте обережні, вибираючи костюм, обидві частини якого червоного, жовтого або 

лимонного кольорів. Таке вбрання може занадто "звучати", привертаючи непотрібну увагу 

інших. 

 

Вибір тканини. Деякі види вовни, як, наприклад, габардин, можна носити цілий рік і вони 

добре і довго служать. Бавовняні вироби можуть бути непоганим вибором у теплому 

кліматі та для теплого сезону. Вироби з льону та полотна варто купувати лише у тому 

випадку, коли в них додані синтетичні/штучні матеріали, як поліестер, акрил. Без таких 

добавок подібні тканини легко мнуться, і тому їх слід уникати. Варто бути обережним 

щодо речей із шовку, які можуть, по-перше, легко м'ятися, а по-друге, часто мати занадто 

вишуканий (вечірній) вигляд. 

 

 

БЛЕЙЗЕР 

 

Це жакет/піджак, який можна у щоденній практиці використовувати для того, щоб по-

різному комбінувати зі спідницями і у такий спосіб розширити ваш гардероб. Блейзер, як 

правило, має менш формальний вигляд. 

 

Вибір кольорів. Можна рекомендувати ті самі кольори, що і для костюма — чорний, 

темно-синій, сірий, бургунді та темно-бежевий. Будьте обережні, купуючи жакети у 

клітинку, з візерунком чи твідові: їх може бути досить важко комбінувати з іншим одягом. 

  

 

Вибір тканини. Як і для костюма, габардин, вовна з синтетичними домішками є безпечним 

вибором. Шовк та льон з домішками також можливі для жакета. Уникайте шкіри, 

оксамиту, вельвету, велюру та грубих паперових/джинсових тканин. Вони ніяким чином 

не створюють професійний вигляд. 

 

 

БЛУЗКИ 

 

Вибір кольорів. Блузки можуть бути широкої гами кольорів. Намагайтеся якнайкраще 

підбирати та комбінувати їх з вашими костюмами. Найбільш вигідними і "працюючими" 

кольорами є білий, білосніжний та бежевий: вони підходять, практично, до будь-якого 

костюма. 

 

 

Вибір тканини. Для блузок шовк є найкращим вибором, але його хімічна чистка може 

бути надто дорогою. Звертайте увагу на інструкцію: нині є деякі види шовку, який можна 

прати, тому подібна покупка може бути більш вигідною. Бавовна також можливий варіант 

для ділових блузок. Єдина і головна вимога до такого роду виробів — ідеальна 

відпрасованість. Якщо ви зупинилися на виробі з поліестеру, який передбачає і машинне, і 

ручне прання, переконайтеся, що тканина має вигляд натуральної. 

 

 

ПЛАТТЯ 

 

Плаття, яке складається з одного чи двох компонентів/частин, можна носити окремо або з 

жакетом. Хоча в цілому плаття не створює такого сильного професійного іміджу, як 



костюм, але до певних ситуацій воно може дуже підходити. Вважається, що плаття стилю 

пальта (у якому ґудзики спереду розташовані зверху донизу) має більш діловий вигляд, 

ніж плаття стилю блузки (на якому ґудзики спереду розташовані лише до лінії пояса). 

 

Вибір кольорів. Рекомендуються сірий, темно-синій, бежевий, світло-коричневий, 

червоний колір, а також бургунді. Легка смужка або клітинка допустимі. Уникайте 

яскравих малюнків. 

 

Вибір тканини. Найкращим вибором є натуральний шовк, при цьому штучний шовк також 

може бути вдалим вибором. 

 

Полотно та льон можна використовувати лише у тому разі, коли у них є штучні домішки: 

чистий льон та полотно легко мнуться і вироби із них під кінець робочого дня не 

матимуть необхідного вигляду. Варто уникати бавовни, тому що, в принципі, вона 

вважається недостатньо формальною для ділового вбрання. 

 

 

ПРИКРАСИ/ГОДИННИК 

 

Уникайте дешевих прикрас. Віддавайте перевагу золотим, срібним виробам та прикрасам 

із штучних/синтетичних матеріалів високої якості. 

 

Перли додають елегантність до будь-якого ділового вбрання. 

 

Уникайте прикрас, які хитаються і дзеленчать. Не надягайте більше, ніж того потребує 

ситуація. Обмежте свій вибір однією каблучкою на кожній руці і одним ланцюжком на 

шиї. Якщо ви маєте звичку знімати сережку з вуха, розмовляючи по Телефону (щоб мати 

можливість краще чути співрозмовника), переконайтеся, що після закінчення розмови ви 

не залишили її на своєму робочому столі чи у кишені, а повернули на належне місце (на 

вухо). 

 

Купуйте найдорожчий годинник, який дозволяє ваш бюджет. 

 

 

ПАСОК 

 

Вибирайте шкіряні паски, які мають невелику застібку. Пасок має координуватися з 

вашим взуттям. 

 

 

ШАРФ 

 

Вибирайте шарфи, які мають кольори вашого костюма. Єдиним вибором є 100 % шовк, 

тому що інші тканини важко красиво і зручно зав'язати. 

 

 

ПАНЧОХИ 

 

Нейтральні кольори (світло-бежевий, кольору шкіри) завжди будуть вдалим вибором. 

Можна також зупинитися на кольорі, який на півтону темніший за тон вашої шкіри. 

Світло-сірий колір, як і колір кістки також є хорошим вибором. 

 



Не носіть темні панчохи зі світлим взуттям. Не забувайте, що на темних панчохах будь-які 

проблеми (вузлики, спущені петлі) набагато помітніші, ніж на світлих. До того ж, дуже 

темні панчохи можуть мати вигляд спортивних штанів, які щільно обтягують ноги, чого 

слід уникати. Білі панчохи часто розглядаються як знак приналежності до медичного 

персоналу. 

 

Уникайте панчох з візерунками: вони привертатимуть увагу до ваших ніг більше, ніж це 

необхідно у діловій ситуації. 

 

Хорошою звичкою є мати запасну пару панчох на випадок усілякого роду "аварій". 

 

 

ВЗУТТЯ 

 

Класичні шкіряні туфлі — найпоширеніший варіант ділового взуття для жінок, тому що 

вони одночасно і зручні, і виглядають привабливо. Рекомендована висота підбора: 2,5—5 

см. Уникайте сандалів, взуття з відкритими носами чи п'ятками. 

 

Вважається, що колір вашого взуття має відповідати найнижчому кольору вашого одягу 

(спідниці, плаття, брюк) або бути темнішим. Збігання кольору взуття і нижньої частини 

одягу візуально робить людину вищою і стрункішою. Якщо колір вашого взуття буде 

іншим (що мало збігатиметься з кольором одягу), увагу привертатимуть ваші ноги, а це у 

ділових ситуаціях не бажано. 

 

Рекомендуються нейтральні кольори, такі як чорний, темно-синій, бургунді, сірий та 

бежевий. Слід уникати червоного, рожевого та жовтого кольорів. Білий колір, навіть 

улітку, більш підходить до світських, ніж до ділових ситуацій та заходів. 

 

Якщо ви любите ходити на роботу пішки, одягайте взуття на дуже низьких підборах або ж 

з плоскою підошвою. Не варто вибирати для цього спортивне взуття, як часом дехто це 

робить. Ви ніколи не знаєте, кого ви зустрінете по дорозі на роботу або ж біля неї 

(можливо, вашого начальника або члена ради директорів). 

 

Водночас ви не можете носити ділове взуття, коли на вулиці лежить півметра змішаного з 

сіллю снігу, який тане, перетворюючись на каламутну брудну воду, що заливає усе 

навкруги. Це просто не практично. При такій погоді варто взути елегантні резинові 

чобітки, які дадуть вам можливість пересуватися без проблем. Своє ділове взуття 

принесіть із собою. 

 

 

СУМКА/ПОРТФЕЛЬ 

 

Слід віддавати перевагу сумкам та портфелям зі шкіри. При цьому варто уникати ярликів 

дизайнерів на сумках. Вважається, що для жінок підходящим вибором буде портфель як з 

твердими боками, так і з м'якими. 

 

Найбільш практичними кольорами є чорний, коричневий та бургунді. Невеликі сумочки за 

кольором мають збігатися з вашим взуттям. Це правило не стосується портфелів, 

 

 

 

ДЕТАЛІ 



 

Переконайтеся, що ваша білизна необхідного розміру і добре на вас сидить: будучи 

невідповідного розміру або невдалого крою, вона може зіпсувати усе враження від вашого 

вбрання, підкресливши "слабкі" сторони вашої фігури. 

 

Вдало підібрані окуляри можуть бути додатковим позитивним елементом вашого 

професійного іміджу. Тому, якщо ви носите окуляри кожного дня і цілий день, 

намагайтеся підібрати пару, яка б максимально працювала на вас. 

 

Уникайте окулярів із затемненим склом або окулярів-хамелеонів (скло яких 

темнішає/світлішає залежно від сили світла у тому місці, де ви перебуваєте). Вони 

ховатимуть ваші очі від співрозмовника, і тому він може сприйняти вас за нещиру 

людину, а отже, з недовірою поставиться до ваших слів, що зовсім не допомагає справі. 

 

Нижче наведено базовий традиційний гардероб, який може бути початком практично для 

кожної ділової жінки. Пам'ятайте, що він не є усталеним і незмінним, а залежить від 

вашого місця проживання, сфери професійної діяльності, а також від посади, яку ви 

обіймаєте. 

 

БАЗОВИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ГАРДЕРОБ ДІЛОВОЇ ЖІНКИ 

 

 

 

 Чорний або сірий костюм (з 2—3 частин) 

 

Темно-синій костюм (з 2—3 частин) 

 

Жакети та спідниці, які можна комбінувати (2— 3) 

 

Плаття (з 1 — 2 частин) 

 

Блузки білого, бежевого та пастельних кольорів (2-4) 

 

Золоті, срібні та високої якості штучні сережки, браслет, ланцюжок, заколка/брошка 

 

Годинник високої якості 

 

Шарф, який має кольори вашого костюма (бажано) 

 

Пара традиційного/класичного взуття чорного кольору 

 

Пара традиційного/класичного взуття темно-синього бежевого кольорів 

 

Шкіряна сумка чорного, темно-синього або бежевого кольору 

 

Шкіряний пасок чорного, темно - синього кольору 

 

Шкіряний портфель чорного, коричневого кольору та кольору бургунді 

 

Пальто/плащ Парасолька 



До цього базового, початкового набору ви можете додавати одяг та аксесуари, які будуть 

індивідуалізувати ваш зовнішній вигляд, не виводячи при цьому його за межі існуючого у 

місці вашої роботи кодексу ділового одягу співробітників. 

 

 

4.5. ТРАДИЦІЙНИЙ ДІЛОВИЙ ГАДЕРОБ: СТРАТЕГІЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 

  

 

 

Чоловіки, як правило, мають менший вибір в одязі, ніж жінки, але це зовсім не означає, 

що вони не повинні думати про свій гардероб. Насправді саме цей утруднений (менш 

широкий) вибір приводить до того, що одяг чоловіка передає більше інформації про його 

власника. Вам необхідно виробити стиль, який би відображав вашу індивідуальність і 

власний смак. 

 

Є два різних типи одягу, прийнятного для чоловіків-бізнесменів і, ширше, ділових людей: 

1) костюм, що складається з двох частин; 2) окремі піджак та брюки, що комбінуються. 

 

 

КОСТЮМ 

 

Діловий костюм, який складається з двох частин (піджака та брюк), є найкращим вибором 

для більшості сфер бізнесу. Вважається, що ділова людина повинна мати не менше п'яти 

костюмів (однобортних з двома або трьома ґудзиками та двобортних), які і складатимуть 

основу гардеробу. 

 

Двобортні піджаки завжди застібаються (це стосується і внутрішнього ґудзика). Колір 

ґудзиків має поєднуватися з кольором тканини, з якої пошито костюм. 

 

Рекомендована ширина лацканів на піджаку від 7,5 до 8,5 см, малоймовірно, вийде з моди, 

ніж ширші або вужчі лацкани. Манжети на брюках, у принципі, справа власного смаку та 

вибору кожного окремого чоловіка, але в цілому брюки з манжетами вважаються менш 

формальними. 

 

Піджаки від костюмів не слід носити з іншими брюками. Жилет додає костюму більшої 

офіційності та свідчить про Його вищу ціну. 

 

Вибір кольорів. Темно-синій, сірий та колір вугілля є кольорами влади ("сильними" 

кольорами). Будьте обережні з коричневим кольором, тому що багато хто сприймає його 

негативно. Також варто бути обережним з чорним кольором тому, що він може залякувати 

оточуючих. Середньої інтенсивності синій колір сприймається людьми як дружній. Легка 

смужка адекватної ширини на тканині може додати привабливості та різноманітності 

вашому одягу. 

 

Вибір тканини. Вовна та поєднання з вовною можна носити цілий рік, до того ж вони 

нелегко мнуться. Бавовна/поплін можуть бути підходящим вибором для теплої погоди. У 

будь-якому разі перед тим, як купити якусь річ, переконайтеся, що тканина, з якої вона 

пошита, нелегко мнеться. Якщо ж мнеться, добре подумайте ще раз: одяг з подібної 

матерії не "протягне" цілий день без численних зморшок та заломів на ньому. 

  

 

 



ОКРЕМІ ПІДЖАК ТА БРЮКИ 

 

Окремі піджак та брюки мають завжди бути контрастних кольорів для того, щоб 

зменшити свій менш формальний вигляд. Піджаки в клітинку, як правило, занадто 

неформальні для бізнесу та ділової сфери у цілому. 

 

Вибір кольорів. "Сильні" кольори — темно-синій, сірий, вугілля — легко поєднуються з 

великою кількістю контрастних кольорів. Коричневий та бежевий кольори будуть кращим 

вибором для окремого піджака, який поєднується з синіми штанами та відповідно 

підібраними сорочкою і краваткою. Середньої інтенсивності синій колір надає можливість 

багатостороннього вибору, легко поєднуючись з темно-синім та сірим кольорами. 

 

Більш темний колір піджака дозволяє вибрати брюки світліших кольорів, у тому числі 

світло-коричневі та бежеві. 

 

Вибір тканини. Як і костюми, окремі піджаки мають бути з вовни, її поєднань, бавовни 

або поєднань із шовком. Бажано мати брюки з габардину або поєднань з вовною. 

 

 

СОРОЧКИ 

 

Чоловічі ділові сорочки мають завжди бути з довгими рукавами, незалежно від пори року. 

При цьому краї рукавів повинні приблизно на 1,5 см визирати з-під краю рукавів піджака. 

 

Вибір кольорів. Однотонні сорочки найбільше підходять діловій людині/бізнесмену, при 

цьому білий колір залишається найкращим і найбільш безпечним варіантом. Також 

прийнятний та досить поширений світло-голубий колір. У деяких компаніях/ організаціях 

можливою альтернативою однотонним є сорочки у світло-голубу, бежеву або червону 

смужку. Слід уникати персикового та лавандового кольорів, а також клітинки, крапок та 

широкої смужки. 

 

Вибір тканини. Найкращим вибором є 100 % бавовна, але її належне крохмалення та 

прасування потребує значної (часто навіть професійної) уваги і вмінь. 

 

 

КРАВАТКА 

 

Кінець краватки має знаходитися нарівні середини паска, але не вище, ніж його верхній 

край. Слід бути дуже обережним з краваткою-метеликом. Краватка такого типу, як 

правило, асоціюється з відповідним (офіційним, вечірнім) вбранням — смокінгом або 

фраком, і тому одягнута вдень у ділових ситуаціях може розцінюватися як вияв 

ексцентризму. Ширина краватки має дорівнювати приблизно 7,5 см, при цьому варто не 

забувати, що з часом вона змінюється. 

 

 Вибір кольорів. Колір краватки і колір костюма мають доповнювати один одного, але при 

цьому не збігатися. Найбільш поширені кольори основи — бургунді, червоний та темно-

синій. Додаткові кольори (кольори деталей або візерунка), як і самі деталі та візерунок, 

мають бути витонченими і при цьому різко не виділятися, "не кричати". 

 

Вибір тканини. Перевага віддається виробам з 100 % шовку. Такі краватки елегантні, і їх 

можна носити протягом року в будь-якому кліматі. 

 



Геометричні фігури та смужка — хороший вибір, альтернативним варіантом є м'який 

візерунок. 

 

Комбінуючи костюм, краватку та сорочку, виходьте з таких можливих варіантів: 1) дві 

однотонні речі, одна — з малюнком; 2) одна однотонна річ, дві — з малюнком. Поєднання 

трьох речей з малюнком вимагає високого вміння та смаку, але при цьому може виглядати 

надзвичайно привабливо (або ж стати, без належного вміння, катастрофою стилю). 

 

Краватка та носовичок мають доповнювати один одного, не маючи при цьому 

подібного/ідентичного малюнка. 

 

 

ПРИКРАСИ/ГОДИННИК 

 

Чоловіки повинні носити не більше однієї каблучки на руці. 

 

Ділові люди можуть носити високої якості золоті, срібні або сталеві (stainless steel) 

годинники. 

 

Носіть годинник навіть тоді, коли ваш внутрішній таймер працює відмінно: відсутність 

годинника у ділової людини може бути розцінена іншими (діловими партнерами, 

клієнтами) як недостатня увага і повага до часу. 

 

 

ПАСОК 

 

Паски мають бути шкіряними (можливо зі шкіри крокодила) чорного, коричневого 

кольорів або кольору бургунді. Колір паска повинен збігатися з кольором взуття. Слід 

вибирати паски з пряжкою, що не впадає в очі. 

 

 

ШКАРПЕТКИ 

 

Найбільш поширені шкарпетки з нейлону чи тонкої бавовни. Вони повинні сягати 

середини литки (закінчуватися на висоті 20—25 см від вашої підошви): тоді вам ніколи не 

доведеться, демонструвати голі ноги, сидячи навіть заклавши ногу за ногу. 

 

Прийнятний колір — чорний, коричневий або темно-синій. Шкарпетки білого, бежевого 

або будь-якого яскравого кольору чи з великим візерунком можуть привернути до ваших 

ніг зайву увагу оточуючих. 

 

Вибирайте колір, який збігається з кольором брюк або підходить до нього. Винятком є 

бежеві брюки, у такому випадку шкарпетки мають підходити до кольору взуття. 

 

 

ВЗУТТЯ 

 

Оточуючі завжди дивляться на ваше взуття, тому вам варто звертати на нього не меншу 

(якщо не більшу) увагу, ніж на одяг, та намагатися дотримуватися існуючих правил. 

 

Вашим вибором може бути як шкіряне взуття зі шнурками, так і без них. При цьому 

будьте дуже обережні з черевиками без шнурків, спереду на яких висить пара 



декоративних вузликів. У принципі, вони є менш офіційними, а у деяких сферах/галузях 

професійної діяльності взагалі сприймаються як "домашні капці". В офісі бажано уникати 

черевиків на товстій підошві, хоч вони можливі протягом холодного сезону. 

 

Колір черевиків не повинен бути світлішим за колір брюк. 

 

Чорне взуття одягається до костюмів сірого, темно-синього та чорного кольорів. До 

костюмів коричневого або бежевого кольору підходить темно-коричневе взуття. 

 

Портфель має бути зі шкіри коричневого та чорного кольорів або кольору бургунді. 

 

Гаманець рекомендується носити у внутрішній кишені піджака. Коли він лежить у 

кишенях брюк (не має значення, бокових чи ззаду), загальний вигляд костюма від цього 

значно страждає. 

 

Нижче наведено базовий традиційний гардероб ділового чоловіка. Пам'ятайте, що він є 

загальним орієнтиром і може змінюватися/варіюватися залежно від вашого місця 

проживання, сфери професійної діяльності та посади, яку ви обіймаєте. 

 

БАЗОВИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ГАРДЕРОБ ДІЛОВОГО ЧОЛОВІКА 

 

 

Темно-синій костюм (1) 

 

Костюм кольору вугілля (1) 

 

Костюм середньої інтенсивності синього кольору або сірий костюм 

 

Костюм у тонку смужку (або з іншим підходящим легким візерунком) 

 

Білі бавовняні сорочки з довгими рукавами (6) 

 

Блакитна або в смужку сорочка (1) 

 

Годинник високої якості 

 

Шовкові однотонні, в смужку або з узором краватки (б—8) 

 

Чорні шкіряні паски (2) 

 

Шкіряний портфель 

 

Чорні шкіряні туфлі з зав'язками (1) 

 

Чорні шкіряні туфлі без зав'язок (1) 

 

Пальто/плащ 

 

Парасолька 

 

 



4.6. ОДЯГ БІЗНЕСМЕНА У НЕФОРМАЛЬНИХ РОБОЧИХ СИТУАЦІЯХ. 

НЕФОРМАЛЬНИЙ ДІЛОВИЙ ОДЯГ 

  

 

 

Особливий різновид базового ділового гардеробу передбачається для бізнесменів у 

неформальних робочих ситуаціях, таких як: участь у конференціях та семінарах; поширені 

у деяких організаціях і компаніях так звані "неформальні дні", коли співробітники можуть 

приходити на роботу у менш офіційному одязі, ніж звичайно (часто такими днями буває 

п'ятниця); пікнік чи інший захід подібного роду, спонсором якого є компанія/організація; 

турнір з гольфа. 

 

Одяг, який передбачається у подібного роду ситуаціях визначається як "неформальний 

діловий одяг", при чому сама назва містить суперечність за суттю. Та у будь-якому разі 

подібне визначення є давно прийнятим у діловому етикеті та широко використовується в 

спеціальній літературі. Головним при використанні цього поняття є розуміння того, що 

неформальний діловий одяг ніяк не означає повної неуваги до стилю вбрання, неохайності 

та недбалості при виборі одягу і абсолютно не повинен свідчити, що людина на 

відпочинку або ж має вільний час. 

 

Навіть якщо ваше вбрання може бути трохи менш формальним, ніж звичайно прийнятий, 

стандартний діловий одяг, ви продовжуєте працювати, вести свій бізнес. І саме тому, що 

одяг у подібних ситуаціях буде, як і завжди, відображати вашу індивідуальність та ваш 

професіоналізм, він повинен відповідати усім стандартам ділового вбрання, а саме: 

підходити вам, підкреслюючи переваги вашої зовнішності, добре на вас сидіти, бути 

чистим та випрасуваним. 

 

Не слід забувати, що люди завжди можуть і будуть оцінювати вас за вашою зовнішністю 

та вбранням, незалежно від того, подобається вам такий підхід чи ні. Це правило ще 

більше стосується неформальних робочих ситуацій, коли ваше вбрання може розказати 

про вас набагато більше, ніж будь-який діловий одяг. Реальність свідчить, що люди 

звертають більше уваги на те, що ви носите у неформальних ділових ситуаціях, ніж на 

ваш щоденний діловий одяг. Тому, вибираючи неформальне ділове вбрання, проявіть усе 

своє вміння одягатися, не забуваючи при цьому, що насправді дана назва означає одяг, 

який лише на йоту (однією річчю/елементом) відрізняється від того, що ви звичайно 

носите на роботу. 

 

Ваш зовнішній вигляд, який, безперечно, оцінюється вашими діловими партнерами, 

клієнтами та колегами, може передавати різного роду сигнали/інформацію. У найкращому 

випадку він може свідчити про вашу повагу до інших та впевненість у собі, у найгіршому 

випадку ваша зовнішність та одяг можуть стати виявом неповаги до людей, з якими ви 

працюєте, і так само абсолютно неприйнятної неповаги до себе. Можливо, старі джинси та 

спортивна кофтина — ваш найзручніший та найулюбленіший одяг, та для вашого клієнта 

подібне вбрання може бути свідченням ваших лінощів і невміння організуватися та 

розпланувати свій час. 

  

 

Вибір одягу для неформальних ділових ситуацій, і особливо для так званих 

"неформальних днів", вимагає особливого смаку і більшого чуття, ніж при підборі 

ділового гардеробу. Як правило, елементи неформального ділового одягу не можна або ж 

складно купити зразу як комплект, тому вам необхідно приділяти особливу увагу підбору 

окремих частин вбрання та аксесуарів, а також бути дуже уважним при їх комбінуванні. 



 

Для ЖІНОК неформальний діловий одяг може означати блузки зі спідницями або 

брюками; поєднання окремих спідниць та жакетів. При цьому варто обмежитися взуттям 

на низькій підошві (при бажанні), а не одягати взуття спортивного типу, якщо тільки ви не 

запрошені на спортивний захід. 

 

ЧОЛОВІКИ у неформальних ділових ситуаціях можуть носити з брюками (без піджака) 

сорочку, светр (не дуже грубий і вал кий) або спортивного типу сорочку — обов'язково з 

коміром. Якщо код одягу співробітників передбачає носіння у "неформальні дні" джинсів, 

зверніть особливу увагу на їх стан (він має бути ідеальним). Для подібних ситуацій 

прийнятним буде менш офіційне взуття без зав'язок, яке легко знімається з ноги. 

 

Типовий неформальний діловий одяг означає необов'язковість краватки, але передбачає 

наявність коміра. 

 

 

У цілому неформальний діловий одяг можна визначити як такий, у якому ви можете піти у 

банк або до магазину. Деякі люди змішують поняття "неформальний" з поняттям 

"домашній" або ж "спортивний" і з'являються на роботу, навіть туди, де кодекс ділового 

одягу формальний, у спортивному одязі, з оголеними плечима, або в одежі, яка передбачає 

використання лише вдома. 

 

 

Не слід забувати, що неформальний одяг зовсім і ніколи не означає неформальні манери. 

Бізнесменам, одягнутим неформально, не варто забувати, що вони залишаються діловими 

людьми, продовжують займатися справами, спілкуватися з людьми, і перше враження, яке 

вони справлятимуть на оточуючих, як і завжди, буде мати надзвичайно важливе значення 

для подальшого розвитку бізнесу. 

 

 

Наскільки неофіційним є неформальний діловий одяг у вашій організації/установі? 

Відповідь на це питання, звичайно, різниться залежно від конкретного місця роботи, до 

того ж далеко не всі організації мають кодекс ділового одягу співробітників, викладений 

на папері. У будь-якому випадку одне незмінне правило працює завжди: Ви ніколи не 

будете мати проблем з формою одягу в неформальних ділових ситуаціях, якщо для таких 

випадків ви будете міняти у вашому звичайному діловому вбранні лише один елемент. 

 

 

Так, чоловік, якщо корпоративна культура його організації передбачає для співробітників 

щоденне носіння виключно ділового костюма, для неформальних ділових ситуацій може 

вибрати піджак з відповідними брюками. У подібній ситуації жінка може замінити 

традиційну класичну блузку, яку вона, як правило, носить, плетеною кофтинкою чи більш 

"вільною" блузкою, яка поєднується з її жакетом. 

 

Дотримуючись цього простого і водночас досить консервативного правила при виборі 

неформального ділового одягу, ви матимете можливість провести непередбачену зустріч з 

діловим партнером/клієнтом без необхідності вибачатися за свій зовнішній вигляд. 

 

 

У цілому при виборі одягу для справ, як формального, так і неформального ділового, 

варто завжди виходити із розуміння того, що у діловій сфері значно безпечніше (і 

правильніше) бути одягнутим трохи більше ніж менше формально. 



 

Чоловік завжди зможе за необхідності зняти краватку або піджак і у такий спосіб зробити 

свій одяг відповідно неформальним. Але у ситуації, яка вимагає наявності ділового 

костюма та краватки, він нічого не зможе зробити, якщо одягнув брюки та сорочку з 

відкритим коміром. Жінка так само може зменшити рівень формальності свого одягу, 

знявши жакет від костюма і, можливо, розстібнувши ще один ґудзик на блузці. Але вона 

буде відчувати себе безпомічною серед формально одягнутих людей, якщо вибере 

закоротку спідницю та відкриту кофтинку без рукавів. 

 

 

4.7. МІМІКА, ЖЕСТИ, ПОЗА - ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ 

ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ 

  

 

 

Відомо, що вдало підібраний одяг може буквально "створити" людину, але так само є 

реальністю і той факт, що неадекватні жести, міміка та поза можуть усе зіпсувати, ставши 

причиною негативного сприйняття вас іншими людьми. 

 

 

Протягом ділового інтерв'ю кандидат на посаду прес-секретаря великої авіакомпанії, який 

мав відповідні документи та досвід роботи, постійно потирав руки, барабанив пальцями 

по столу, стукав ногами по підлозі та, без упину соваючись на стільці, ніяк не міг знайти 

для себе підходящої пози. На прохання розповісти про себе він натхненно проговорив 45 

хвилин. Після співбесіди кандидат отримав негативну відповідь: Його поведінка 

засвідчила його низький професіоналізм. 

 

 

Поза людини, її жести, міміка, вираз обличчя е своєрідною мовою, "мовою тіла" ("body 

language"), якою людина може розповісти про себе набагато більше, ніж словами (не 

забуваймо, що 55 % інформації, яку ми передаємо іншим, сприймається очима). 

Звертаючи увагу на те, якою саме є мова вашого тіла, ви у такий спосіб демонструєте 

свою увагу до всіх складових свого професійного іміджу. Звертаючи увагу на мову тіла 

інших, ви можете краще зрозуміти людей, з якими працюєте. 

 

ЖЕСТИ 

 

 

Читаючи мову тіла, зокрема жести, ваших ділових партнерів, клієнтів та колег, слід 

пам'ятати такі важливі правила, без яких ваша оцінка інших може бути помилковою: 

 

· Сприймати усі жести в комплексі. 

 

Як будь-яка мова, мова тіла складається зі слів, речень та мовних виразів. Кожний жест, 

як і багато слів, може мати різні значення. Лише коли ви сприймаєте слово у контексті, ви 

можете повністю зрозуміти його. Те саме стосується і конкретного жесту: ви можете його 

адекватно зрозуміти лише у комплексі з іншими. 

 

Ніколи не варто намагатися "прочитати" окремий ізольований жест. Наприклад, чухання 

голови може мати залежно від інших жестів, зроблених у цей момент, багато різних 

значень: лупу, спітнілість, невпевненість, забудькуватість або ж неправду. Для 



правильного розуміння жесту завжди необхідно аналізувати його у контексті з іншими 

жестами, як мінімум трьома. 

  

 

· Одночасно брати до уваги не лише комплекс жестів, а й позу та вираз обличчя. 

 

Комплекс жестів слід аналізувати у ситуації, у якій вони спостерігаються, звертаючи при 

цьому увагу на позу та вираз обличчя. Так, наприклад, якщо ми бачимо на автобусній 

зупинці людину, яка міцно схрестила ноги і руки та опустила вниз обличчя (підборіддя 

дивиться у землю), а на вулиці холодний дощовий день, можна з великою імовірністю 

сказати, що ця особа просто замерзла, а не відстоює свою точку зору. 

 

Якщо ж людина використовує такі самі жести у той час, коли хтось із присутніх на 

засіданні представляє ідею нового проекту, можна з великою мірою впевненості думати, 

що ця особа швидше за все негативно ставиться до висловлюваних думок або по-своєму 

уявляє запропонований проект. 

 

· Розуміти культурну різницю та своєрідність жестів. 

 

Жест, який має певне значення в одній країні, може означати зовсім протилежне в іншій. 

Наприклад, складені в коло великий та вказівний пальці руки — дуже поширений жест 

західної культури, який, як правило, сприймається зі значенням "усе в порядку". При 

цьому у деяких країнах світу цей жест має додаткове або ж інше значення. Наприклад, у 

Франції він також означає "нуль" або "нічого"; у Японії він має значення "гроші", а в 

деяких середземноморських країнах є образливим. 

 

На щастя, більшість базових, традиційних жестів однакові, як наприклад, посмішка, кивок 

головою, опущена голова і т. ін. При цьому різні люди використовують їх більш або менш 

активно. Це залежить як від культури — італійці жестикулюють активніше, ніж німці, так 

і від конкретних особистих рис кожної людини — активні, відкриті особи, як правило, 

частіше використовують жести, аніж тихі, скромні люди. Та у будь-якому разі, навіть 

якщо жести не є активною частиною мови вашого тіла, можна вивчити кілька з них для 

того, щоб покращити ваше вміння спілкуватися і посилити ваш вплив на інших. 

 

 

Головний принцип — уникати жестів, які змушують оточуючих відчувати себе 

некомфортно. Для цього варто пам'ятати, що: 

 

 

· Руки на боках, схрещені руки, стиснуті кулаки можуть виражати роздратованість, 

закритість від слів інших. 

 

· Виставлений вперед вказівний палець може сприйматися як звинувачення. 

 

· Закривання рота під час розмови дуже часто є свідченням сказаної брехні у дітей, та 

може бути характерним і для деяких дорослих. 

 

· Брехня посилює чутливість носа людини, яка говорить неправду, тому торкання до носа, 

чухання його можуть свідчити про нещирість співрозмовника. 

 

· Закривання ока пальцем/рукою свідчить, що ми не бажаємо чогось бачити або не віримо 

у сказане. 



 

· Потирання вуха, як і чухання потилиці чи сторони шиї, означає, що людина не певна у 

чомусь або ж не вірить у сказане. 

 

· Гратися з речами, дріб'язком у кишені — не привабливо та не виховано, адже такі дії, 

будучи свідченням незацікавленості та неуваги, можуть відволікати увагу інших. 

 

· Стискання та викручування пальців свідчить про знервованість людини. 

 

 

Багато людей жестикулюють, не усвідомлюючи цього. У такому випадку може допомогти 

перегляд відеозапису вашої поведінки протягом певного часу. Проаналізуйте побачене і 

зробіть відповідні висновки. 

 

Якщо жести не адекватні або ж їх використовують більше ніж того потребує ситуація, 

вони дуже часто послаблюють силу професійного іміджу ділової людини. Водночас вони 

можуть бути дуже ефективними, особливо під час публічних виступів, презентацій і т. ін. 

Для цього важливо використовувати їх правильно та у підходящий момент. Будьте певні, 

що ваші жести природні та адекватні (не виставляйте вперед три пальці руки, кажучи про 

чотири положення/питання). Перед більшою аудиторією використовуйте більш 

масштабні, ширші жести, ніж ви використали б перед невеликою групою слухачів. При 

цьому завжди намагайтеся урізноманітнити ваші рухи, щоб уникнути їх монотонної 

повторюваності. 

 

У будь-якому разі завжди пам'ятайте, що жести — це своєрідна мова. Намагайтеся завжди 

використовувати їх для ефективного спілкування, навіть не вимовляючи ні слова. 

 

 

ВИРАЗ ОБЛИЧЧЯ 

  

 

 

Вираз обличчя має надзвичайно важливе значення серед усіх елементів мови тіла. Ніяка 

інша частина людського тіла не має такого різноманітного багатства невербальних 

виразів. Так, посмішка може означати щирість, люб'язність, привітність. Посмішка, 

"видавлена з себе", може бути ніяковою, невпевненою, злобною та нахабною. Часом 

посмішка є свідченням невеликого розуму або ж проявом підлабузництва. До того ж, у 

різних країнах люди посміхаються з різних причин: наприклад, ми — коли у нас хороший 

настрій і ми відчуваємо себе комфортно, китайці — коли відчувають невпевненість, 

незадоволення і навіть гнів. 

 

Зсунуті брови, як правило, свідчать про те, що людина не згоджується з почутим чи 

побаченим, не схвалює чогось, а інколи вони є проявом гніву. У деяких же випадках 

зсунуті брови є результатом напруженого мислення та глибокої концентрації уваги. 

 

 

Вираз обличчя має відповідати конкретній ситуації. Посміхатися, роблячи співробітнику 

зауваження по роботі, так само, як і супитися, підписуючи вигідний для себе контракт, є, 

безперечно, неадекватним проявом почуттів при діловому спілкуванні, а тому є 

помилкою. 

 

 



Існує безліч різних виразів обличчя: підняті брови; примружені очі; роздуті ніздрі; 

прикушена губа; зморщений ніс; широко відкриті очі і т. ін. Кожний із них має своє 

значення (або кілька) залежно від конкретної ситуації. 

 

Найкращий спосіб "піймати" свій звичайний вираз обличчя — подивитися у дзеркало, а 

потім представити, що ви подумали б про особу з подібним виразом на обличчі. 

Непоганою ідеєю є протягом певного дня звертати увагу на найбільш вживані вами 

вирази, а наприкінці його оцінити їх відповідність, адекватність та ефективність. У 

результаті ви, можливо, будете здивовані зробленими "відкриттями": насправді люди, як 

правило, не усвідомлюють, яким є їх звичайний вираз обличчя. 

 

Ви можете навчитися практично повністю контролювати свої емоції і виробити у себе так 

зване "обличчя гравця у покер" (обличчя без будь-яких емоцій). Деякі люди вважають, що 

обличчя гравця у покер — прекрасна і необхідна річ у бізнесі. Але ще більше людей 

мають абсолютно протилежну точку зору, віддаючи перевагу обличчям, на яких 

відображаються емоції. 

  

 

 

Більшість успішних ділових людей (незалежно від статі) мають дружню посмішку; 

кивають, показуючи своє розуміння, та адекватно пожвавлюються і виражають захват, 

демонструючи свою зацікавленість почутим чи побаченим. За необхідності у відповідній 

ситуації вони маскують і не проявляють відкрито свої негативні почуття — гнів, 

розчарування, страх або заздрість. 

 

 

Важливим елементом західної ділової культури є прямий погляд в очі. Вважається, що 

людина, яка уникає прямого погляду, — нещира і не заслуговує на довіру. 

 

Намагайтеся дивитися в очі людині, з якою спілкуєтесь (не постійно та настирливо, а час 

від часу зустрічаючи її погляд). Не вивчайте свої руки, не оцінюйте стан своїх нігтів, 

розмовляючи будь із ким. (Багато людей не мають ні найменшого уявлення, чим зайняті їх 

руки під час розмови.) 

 

 

Якщо можливо, будьте на одному рівні очей з вашим співрозмовником. Вирази "Дивитися 

(на когось/на щось) зверху вниз" та " Дивитися (на когось/на щось) знизу вверх" 

підкреслюють, наскільки важливою і значущою при спілкуванні може бути різниця у 

зрості, а отже, і невідповідність рівня очей. 

 

Пам'ятаючи про важливість прямого погляду в західній, європейській діловій культурі, 

важливо усвідомлювати, що у багатьох країнах світу, наприклад азіатських, прямий 

погляд розцінюється як неповага та виклик владі. 

 

ПОЗА/СТАТУРА 

 

 

Варто не забувати, що ваша поза, статура говорить сама за себе навіть раніше, ніж ви 

встигаєте відкрити рота. Вона вказує, чи виявляєте ви інтерес до оточуючих вас людей та 

чи не байдужі ви до враження, яке справляєте на них. Якщо так, то значить, ваша 

відповідна поза є частиною адекватної поведінки — надзвичайно важливого елемента 

загальної ділової культури. 



 

 

Коли ви стоїте: 

 

 

· Випрямтесь, розправте плечі, голову підніміть трохи вверх. Така поза свідчить про те, 

що вам фізично зручно, ви відчуваєте впевненість у своїх силах та готові до дій. До того ж 

ви просто маєте привабливіший вигляд. 

 

· Зсутулена фігура свідчить про недостатню впевненість у собі, до того ж при такій 

статурі ви маєте втомлений, не-підтягнутий та незацікавлений вигляд. Вивалений живіт, 

схрещені або широко розставлені ноги не додають особливої легкості та елегантності 

нікому. 

 

· Тримайте ноги на ширині плечей, розподіляючи вашу вагу рівномірно на кожну з них (не 

варто часто переступати з ноги на ногу або ж перекачуватися з пальців на п'ятки). 

 

· Плечі мають бути розслаблені, руки вільно опущені вздовж тіла: схрещені перед собою 

руки часто виражають закритість або недружелюбність, а часом і ворожість. 

 

· Не варто тримати руки у кишенях, ви можете, не усвідомлюючи цього, дзеленчати 

ключами або дріб'язком, що відволікає інших і нерідко їх дратує. 

 

 

Коли ви сидите: 

 

 

· Поза при сидінні залежно від обставин може бути різною, від напружено нахиленої 

вперед до абсолютно прямої. Звичайно слід сидіти з прямою спиною, поставивши ноги 

разом, паралельно одна одній, або ж схрестивши в колінах чи внизу. 

 

 

· Уникайте надто "комфортного", розслабленого сидіння. Багато хто, сидячи, сутулиться 

— застаріла звичка, від якої важко відмовитися. 

 

 

· Соватися на стільці, як і стукати підошвами по підлозі, трясти колінами — означає 

виявляти своє нетерпіння чи знервованість. Цікаво, що у деяких країнах, трясти колінами 

— не просто погана звичка, яка може дратувати інших. Так, у Китаї це означає відганяти 

від себе вдачу, щасливий випадок. 

 

 

Коли ви ходите: 

 

 

· Ходити слід, тримаючи спину рівно, розправивши плечі та не нахиляючи голову вперед. 

Така статура свідчить про ваш внутрішній спокій, комфорт та впевненість. 

 

· Ваші рухи мають бути природними, простими та елегантними (приємними для ока). 

 

 

НЕСВІДОМА ПОВЕДІНКА 



 

 

Багато з нас має несвідомі звички у поведінці, які можуть створювати про нас небажане 

(негативне) враження. Нижче наведено перелік подібних звичок: 

 

· стукати пальцями по будь-якій поверхні (портфелю, столу, стільцю і т. ін.); 

 

· стукати підошвами по підлозі; 

 

· рухати язик у роті від щоки до щоки або вздовж зубів; 

 

· надувати щоки; 

 

· "грати" з пасмом волосся або тягнути себе за волосся; 

 

· чухатися; 

 

· позіхати з відкритим ротом; 

 

· колупатися у зубах; 

 

· метушитися; 

 

· розчісуватися у присутності інших; 

 

· фарбувати нігті-або накладати макіяж у присутності інших; 

 

· згинати та розгинати скріпки для паперу; 

 

· відкривати та закривати ручку; 

 

· жувати гумку; 

 

· тиснутися навколо будь-кого (займати чужий персональний простір). 

 

 

Кожен із нас може мати подібну звичку, або ж і не одну, незважаючи на посаду, яку ми 

обіймаємо, та місце роботи. Варто дуже уважно "придивитися до себе", можна 

скористатися зауваженнями людини, якій ви довіряєте. Якщо для вас характерна подібна 

поведінка, намагайтеся пом'якшити, покращити її, постійно контролюючи свої дії не лише 

в офісі, але і за його межами. 

 

 

Несвідомі звички можуть не лише впливати на враження про вас інших людей, небажано 

міняючи його на менш позитивне, а й бути навіть причиною того, що люди боятимуться 

вас. Наприклад, якщо начальник несвідомо для себе барабанить пальцями по столу, 

підлеглі можуть побоюватися, що він сердитий або ж, гірше, розгніваний. 

 

 

Однією з подібних звичок, що можуть вам зашкодити, є торкання інших у ділових 

ситуаціях. Люди мають дуже різне ставлення до будь-якого роду фізичних контактів 

загалом, і у ділових стосунках зокрема. Тому найкращим правилом буде зовсім їх 



уникати. Дружнє поплескування по плечу, що не має ніякого іншого значення, крім 

підтримки та схвалення, може бути розцінене як зазіхання. 

 

 

Навіть надмірне наближення до когось може бути сприйняте досить негативно. 

Прийнятна комфортна відстань між людьми у ділових ситуаціях приблизно дорівнює 

довжині витягнутої руки. Якщо ви підійдете до людини ближче, ви можете втрутитися у 

інтимний простір (від 0 до 45 см), що, як правило, призначається для членів родини та 

людей, яких ми любимо, або особистий простір (від 45 до 90 см), який розрахований для 

друзів. (Наведені параметри інтимного та особистого простору характерні для західної 

культури, при цьому вони різняться у певних країнах. В інших культурах, наприклад 

Близького Сходу, ці параметри відрізняються ще більше.) 

 

У будь-якому разі варто пам'ятати, що витримуючи у ділових ситуаціях відповідну 

відстань між собою та іншими, ви тим самим зберігаєте чистою свою професійну 

репутацію. 

 

 

4.8. ДОГЛЯД ЗА СОБОЮ 

  

 

 

Доглядати за собою — означає приділяти увагу тим надзвичайно важливим деталям, 

"дрібницям", які додають лоск, відполіровують вашу професійну зовнішність. 

 

Більшість із нас приділяє увагу догляду за собою без додаткових роздумувань. Але варто 

інколи придивитися уважніше до цих важливих дрібниць і з'ясувати, наскільки 

ефективним є наш догляд за собою. Чи не пропустили ми чогось? Чи зробили все, що 

належить? Часто зовсім мала деталь може привертати найбільшу увагу. Добре одягнута та 

прибрана жінка може мати помаду на зубах чи спущену петлю на панчосі. Доглянутий та 

добре вдягнений чоловік може мати пітні плями під руками або сліди ланчу на краватці. 

 

Відповідний діловий одяг, адекватні жести, вираз обличчя та поза мало допоможуть, якщо 

людина "забула" помитися або ж має брудні нігті. Ніколи не приходьте на роботу, не 

прийнявши перед тим ванну або душ. За потреби використовуйте дезодоранти. 

 

РУКИ 

 

 

Ваші руки та нігті мають бути ідеально чистими та доглянутими. Не кусайте та не гризіть 

нігті. За можливості користуйтеся послугами професіоналів при догляді за нігтями. 

 

 

Жінки не повинні зловживати яскравими кольорами та мають уникати різноманітних 

малюнків на нігтях. До того ж, їм не варто мати занадто довгі нігті: вони можуть 

привертати до себе більше уваги оточуючих, ніж професійні якості співробітниці. 

 

 

Чоловіки повинні мати чисті, короткі та доглянуті нігті. 

 

 

ВОЛОССЯ  



 

 

Волосся завжди має бути чистим, акуратно підстриженим та добре розчесаним. Відповідні 

шампуні допоможуть вам боротися з лупою. 

 

 

У жінок дуже довге волосся може мати неділовий, непрофесійний вигляд. Якщо ви маєте 

довге волосся, під час роботи, у ділових ситуаціях підбирайте його назад. При цьому 

намагайтеся не мати вигляд школярки з "хвостиком". Заколки, гребні та інші подібні 

прикраси мають бути простими і не привертати зайвої уваги. 

 

Ніколи не слід допускати, щоб волосся падало на очі, закриваючи їх. Будь-яка зачіска, яка 

є супермодною або занадто оригінальною, навіть якщо вона робить вас, на ваш погляд, 

привабливішою чи молодшою, буде відволікати інших від вашого професійного іміджу, а 

тому є небажаною/її слід уникати. 

 

 

У чоловіків волосся завжди має бути акуратно підстриженим і причесаним. У деяких 

компаніях допускається довше, ніж це загальноприйнято, волосся. При цьому абсолютна 

більшість організацій не схвалює подібну практику. Якщо ваше волосся задовге для місця 

вашої нової роботи, вам про це скажуть. Навіть за відсутності подібного зауваження все 

одно придивіться до інших співробітників (насамперед до свого начальника) і зробіть 

відповідні висновки. 

 

Якщо ви маєте бороду або вуса, вони мають бути завжди в ідеальному стані — акуратно 

підстрижені та охайні. 

 

Обов'язково голіться перед приходом на роботу, а за необхідності, і в другій половині дня, 

наприклад, якщо ви маєте важливий вечірній захід. 

 

 

Мода більшою мірою впливає на жіночу зовнішність, ніж на чоловічу. Прийнятні кольори 

лаку для нігтів, помади і т. ін. з часом змінюються. Стилі зачісок також оновлюються 

кожні кілька років. Замість того, щоб намагатися повністю відповідати новим віянням 

моди, краще виробити для себе класичний (який меншою мірою залежить від часу і саме 

тому постійно професійний) зовнішній вигляд. 

 

 

Відводьте достатньо часу для щоденного догляду за собою. Уникайте зборів на роботу 

при поганому освітленні: пізніше ви можете помітити шкарпетки різного кольору або ж 

відірваний ґудзик на жакеті. 

 

Візьміть за звичку перевіряти, чи все в порядку у вашому зовнішньому вигляді, протягом 

робочого дня. Ви почнете роботу, виглядаючи як годиться, але протягом дня ваш вигляд 

може змінитися не на краще (макіяж розпливеться, на одягу з'явиться пляма від їжі чи 

напоїв, рештки ланчу залишаться між зубами). 

 

 

Виявом хороших манер є, не звертаючи уваги інших, вказати людині на існуючі проблеми 

в одязі чи зовнішності. При цьому абсолютно необхідно бути доброзичливим і не 

перебільшувати розміру проблеми, а просто її констатувати. 

 



При цьому вважається неприйнятним робити зауваження колезі щодо його/її вбрання 

(закоротке, дуже відкрите, неділове і т. ін.). Тримайте свої враження при собі, якщо тільки 

ви не начальник цього співробітника. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

  

 

 

Дайте відповіді "Так" чи "Ні", 

 

 

1. Зовнішність та одяг, вибраний для роботи, повинні свідчити про приналежність 

конкретної особи до ділового світу, підкреслювати її професіоналізм та бути виявом 

гарного смаку. 

 

2. Будь-який невідповідний елемент зовнішнього вигляду може послабити силу вашого 

професійного іміджу. 

 

3. Найкращим принципом вибору одягу на роботу є принцип "Що я роблю сьогодні". 

 

4. Неофіційний діловий одяг у "неформальний день" означає, що моя поведінка та мова 

також можуть бути неофіційними. 

 

5. Неофіційний діловий одяг для чоловіків передбачає наявність коміра на сорочці. 

 

6. Неофіційний діловий одяг для жінок передбачає верх з відкритими плечима. 

 

7. Якщо мій колега прийшов на роботу у невідповідному одязі, я зобов'язаний сказати 

йому про це. 

 

8. Якщо увечері мені необхідно бути присутнім на формальному заході, я можу зранку 

прийти на роботу у відповідному (формальному/вечірньому) вбранні і цілий день 

працювати у ньому. 

 

9. Кожна ділова людина повинна усвідомлювати, що догляд за собою є невід'ємною та 

надзвичайно важливою частиною її професійного іміджу. 

 

 

10. Жування гумки — хороша звичка для того, щоб боротися з неприємним запахом із 

рота. 

 

11. Кожен окремий жест іншої людини необхідно "читати'' у комплексі з її іншими 

жестами. При цьому увесь комплекс жестів можна аналізувати, не звертаючи уваги на 

вираз обличчя та позу конкретної особи. 

 

 

12. У ділових ситуаціях прийнятна відстань між людьми при спілкуванні приблизно 

дорівнює довжині витягнутої руки. 

 

 

 



СИТУАЦІЇ 

 

Оцініть жести, вираз обличчя та позу людей (поясніть мову їхніх тіл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді на контрольні запитання 

  

 

 

1. Так. Зовнішність та одяг ділової людини мають свідчити яро її приналежність до 

відповідної сфери діяльності, підкреслювати професіоналізм цієї особи та її гарний смак. 

 

 

2. Так. Будь-який невідповідний елемент зовнішнього вигляду (одяг, зачіска, як і жести, 

міміка та поза) може посла- 

бити силу професійного іміджу ділової людини. 

 

 

3. Ні. Те, як ми одягаємося на роботу, може, звичайно, залежати від наших планів на 

конкретний день. Але такий 

підхід не є найкращим, тому що містить елемент ризику;ми ніколи на можемо абсолютно 

точно гарантувати, як 

саме пройде сьогоднішній день (завжди існує можливість незапланованої зустрічі, 

термінових переговорів, інших 

непередбачених ситуацій). Одягаючись залежно від ваших поточних робочих планів, ви 

можете відчувати себе досить 

упевнено, лише якщо в офісі маєте змінний одяг. Краще ж кожен день одягатися 

відповідно до існуючого у вашій 

організації кодексу одягу співробітників. 

 

 

4. Ні. Ваша поведінка, як і мова, має бути професійною та високого рівня завжди. 

Означення "неформальний" стосується лише вашого одягу, який все одно має залишатися 

відповідним — діловим. 

 

 

5. Так. Неформальний діловий одяг означає, що чоловіки мають одягати сорочки з 

коміром. Спортивного типу сорочки та з V-подібним вирізом не прийнятні. 

 

 

6. Ні. Неформальний діловий одяг для жінок передбачає блузки та кофтинки, що 

закривають плечі. Навіть блузки та кофтинки без рукавів у деяких організаціях 

вважаються неприйнятними для співробітниць. Тому жінкам варто звернути увагу на 

прийняту довжину рукава на місці їх роботи. 

 



7. Ні. Якщо ви не начальник цього співробітника, тримайте свої думки щодо його одягу 

при собі. 

 

8. Ні. Вважається неприйнятним зранку і до вечора бути у формальному (вечірньому) 

вбранні на роботі. Винятком може бути ситуація, коли з певних особливих причин усі 

співробітники одягнуті формально (по-вечірньому). Якщо у вас запланований вечірній 

захід, принесіть одяг, який збираєтесь одягнути, на роботу, щоб пізніше переодягнутися. 

Ви можете також за можливості перепланувати свій робочий розклад таким чином, щоб 

звільнити час для підготовки до заходу. 

 

9. Так. Ділова людина має завжди приходити на роботу прибраною, охайною та у 

відповідному діловому одязі. 

 

 

10. Ні. Жування гумки у ділових ситуаціях вважається виявом поганих манер і є до того ж 

малопривабливим для інших людей. Маючи поганий запах з рота, краще непомітно для 

оточуючих використовувати освіжаючі м'ятні пастилки. 

 

11. Так. Тому, що жести можуть мати різне значення, їх можна адекватно інтерпретувати 

лише у комплексі з іншими жестами. 

 

Ні. Комплекс жестів слід аналізувати у контексті ситуації, у якій вони спостерігаються, 

звертаючи увагу на вираз обличчя та позу людини. 

 

 

12. Так. Прийнятна відстань між людьми у ділових ситуаціях приблизно дорівнює 

довжині витягнутої руки. (Важливо пам'ятати про різний підхід до цього питання у 

культурах окремих регіонів та країн.) 

 

 

СИТУАЦІЇ 

 

 

А 

 

 

Схрещені перед собою руки свідчать про відокремленість, закритість цього чоловіка від 

оточуючих його людей та подій. Відчуття відокремленості посилює вираз очей, так само 

незацікавлений. Міцно стиснуті губи підкреслюють загальний недружелюбний настрій 

особи. 

 

 

Б 

 

 

Чоловік, який сидить справа, використовує комплекс жестів, що відповідають конкретній 

ситуації. Його руки схрещені (вияв відокремленості), ноги широко розставлені (вияв 

чоловічої агресивності), брови зведені (прояв невдоволеності), очі дивляться в сторону 

(вияв відокремленості, незацікавленості), губи міцно стиснуті (свідчать про незгоду, 

відмову від контакту), усе тіло повернуте вбік (вияв незацікавленості). Він відчуває себе 

виключеним із процесу спілкування двома іншими особами, які встановили контакт і 



знайшли спільну мову, про що свідчить вираз їх облич та пози, які "віддзеркалюють" одна 

одну. 

 

 

Розділ 5. ОФІС КОЖНОГО ДНЯ 

5.1. ВХІД ТА ВИХІД З ОФІСУ: ДВЕРІ, ЛІФТИ,СХОДИ 

 

 

Дуже часто ми потрапляємо у складні ситуації біля дверей, ліфтів та сходів тому, що не 

можемо вибрати правильну поведінку. Чи повинні ми притримувати двері? Чи треба 

виходити із ліфту у протилежному порядку до того, за яким ми заходили? Чи необхідно 

чекати поки зупиняться двері, які обертаються? 

 

Даючи відповідь на подібні питання сучасний діловий етикет більшою мірою, ніж раніше, 

виходить із практичності. При цьому ввічливість в офісі все частіше не пов'язується зі 

статтю працюючих. У будь-якому ж разі, якщо ви не знаєте, яка поведінка буде 

правильною у тій чи іншій ситуації, робіть так, як підказує вам здоровий глузд, і в 

абсолютній більшості випадків ваш вибір буде безпомилковим. 

 

ДВЕРІ 

 

 

Вхід та вихід iз дверей — не найскладніша ситуація, але багато людей її невиправдано 

утруднюють. У результаті дехто, наближаючись до дверей разом з іншими 

співробітниками, починає стишувати ходу, щоб не підійти першим і не вирішувати 

питання, хто відчиняє та притримує двері. Ще у недалекому минулому багато правил 

етикету щодо того, хто відчиняє двері, хто їх притримує і хто проходить через них 

першим, виходили зі статі або статусу осіб (чоловік-жінка, підлеглий-начальник). 

Сьогодні ці правила переважно зорієнтовані на практичність. 

 

 

Основою поведінки у подібних ситуаціях сучасний діловий етикет пропонує вибрати 

принцип — двері відчиняє той, хто першим до них підходить. 

 

Звичайно, завжди є ввічливим притримати двері для іншої людини, особливо, якщо у неї 

зайняті руки, або цій особі важко пересуватися, або ж двері не зачиняються щільно, а 

хитаються і можуть вдарити того, хто іде позаду вас. Очевидно, що не можна відпускати 

двері ні перед ким, слід дочекатися, поки людина, що йде за вами, матиме можливість 

сама притримати двері. 

 

Супроводжуючи відвідувача вашого офісу, завжди намагайтеся підійти до дверей першим, 

відчинити та притримати їх для гостя. 

 

 

Якщо ви — жінка, чи слід вам відступити вбік, щоб колега – чоловік зміг відчинити двері 

для вас? Якщо ви — наймолодший за посадою серед групи, що наближається до дверей, 

чи треба вам поспішити, щоб відчинити двері вашому начальнику? Відповідь на подібні 

питання залежить як від рис вашого характеру, так і від корпоративної політики вашої 

фірми, організації чи установи. Очевидно, що у традиційному діловому оточенні кращим 

вибором відповідно будуть більш традиційні правила — чоловік притримує двері для 

жінки, нижча посадова особа відчиняє двері для вищої посадової особи. 

 



Завжди надзвичайно важливо пам'ятати про збереження обличчя оточуючих вас людей, 

тобто уникати ситуацій, у яких вони почуватимуть себе некомфортно. Якщо старший за 

віком чоловік почуватиме себе ображеним у ситуації, коли жінка не надасть Йому 

можливості притримати для неї двері і тим самим опосередковано вкаже на його 

немолодий вік, співробітниці слід дозволити це зробити. Рівною мірою справедливе і 

протилежне: якщо жінка почуватиме себе незручно у тому разі, коли група колег-

чоловіків чекатиме на неї біля дверей, щоб пропустити її першою, їм треба просто йти за 

порядком наближення до дверей — хто першим підійшов до дверей, проходить першим. 

 

 

 

ДВЕРІ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ 

 

 

Метою створення дверей, що обертаються, було прискорення руху людей у двох 

напрямках через вузький прохід. Однак ефективність таких дверей значною мірою 

залежить від вміння тих, хто входить та виходить, сприйняти і підтримувати задані 

швидкість та ритм руху. У такому випадку синхронні дії є виявом ввічливої співпраці. 

Раптові зупинки та зміна швидкості можуть бути як грубі, так і небезпечні. Ключовим 

моментом для кожного, хто використовує двері, що обертаються, має бути уважність та 

бажання пристосуватися. 

 

 

 

Людина, яка ходить повільно, або ж просто відчуває себе некомфортно, проходячи через 

подібні двері, повинна дочекатися, поки пройде основний потік і після того рухатися зі 

зручним для себе темпом та швидкістю. Якщо ви підійшли до дверей, що обертаються, 

зразу після того, як така особа зайшла у них, ввічливим буде дочекатися, поки двері 

звільняться, або ж прилаштуватися, синхронізувати ваші швидкості, щоб уникнути 

підштовхування того, хто іде попереду. 

 

 

Коли до вас прийшов відвідувач і ви заходите або виходите з ним із будинку через двері, 

що обертаються, ви першим проходите через двері і зустрічаєте гостя на протилежній 

стороні, вказуючи напрямок подальшого руху. Входячи у двері, ви можете сказати: "Я 

зустріну вас на протилежному боці" — ваш гість почуватиме себе комфортніше. Будучи 

хазяїном, ви штовхаєте двері, але не дуже швидко. Після виходу з дверей дочекайтеся 

вашого гостя; якщо ж за вами йде кілька осіб, слід дочекатися, поки вийдуть усі, і потім 

продовжувати рух. 

 

 

ЛІФТИ 

  

 

 

У минулому координувати вхід та вихід пасажирів допомагали оператори ліфтів. Тепер 

усе залежить лише від поведінки тих, хто користується ліфтом, при цьому передбачається, 

що всі будуть ввічливими та передбачливими. 

 

На жаль, не всі пасажири ліфтів знають або ж практикують ввічливу поведінку. Але чим 

більше бажаючих скористатися ліфтом (і у зв'язку з цим, чим повільніше рухаються 

ліфти), тим більша необхідність, потреба у ввічливій поведінці. Чемний (і практичний) 



пасажир розуміє, що чим більше він буде враховувати інтереси інших, тим з меншими 

проблемами та затримками рухатиметься ліфт і, відповідно, тим швидше він (пасажир) 

дістанеться до потрібного йому поверху. 

 

 

Коли двері ліфта відчиняються, зачекайте трохи, щоб побачити, чи виходить хтось із 

пасажирів. Поспішаючи зайти, ви можете або зіткнутися з кимось, або ж просто 

уповільнити події, намагаючись розійтися з іншими людьми, які у свою чергу будуть 

прокладати собі дорогу. Подібний "танець" може забрати багато часу. Можливо 

притримати двері ліфта рукою для того, щоб встигнути зайти усередину. Якщо ви 

збираєтесь виходити на наступному поверсі, а з вами заходить чимало людей, зачекайте, 

пропустіть їх і заходьте останнім. У такий спосіб ви розташуєтесь як раз перед дверима 

ліфта, що полегшить ваш вихід. 

 

 

Зайшовши до ліфта, просувайтеся на вільне місце, даючи іншим пасажирам змогу йти за 

вами, і не забудьте за можливості притримати двері або ж натиснути на кнопку "Відчинені 

двері", якщо побачите когось, хто поспішає до ліфта. Прийнятною поведінкою для 

пасажирів, які першими зайшли до ліфта, буде розміщення вздовж його стін біля дверей; 

інші можуть ставати уздовж бокових та дальньої стіни; ті, хто заходять останніми, 

розміщуються усередині ліфта. Займати місце у центрі, виходячи із бажання бути першим 

при виході, не розсудливо. Крім того, що подібна поведінка є неввічливою, вона призведе 

до уповільнення процесу, тому що присутнім доведеться обходити один одного. 

 

 

Супроводжуючи гостя, притримайте двері ліфта для нього і надайте можливість зайти 

першим. Виходячи з ліфта, за можливості також притримайте двері для гостя і вкажіть 

напрямок подальшого руху, сказавши, наприклад: "Мій офіс — ліворуч по коридору". 

Якщо ви проводжаєте гостя після візиту до вашого офісу, доведіть його до ліфта та 

дочекайтеся, поки відчиняться двері. 

  

 

 

Якщо ви не маєте можливості дотягнутися до кнопки потрібного вам поверха, ввічливо 

попросіть того, хто може це зробити, і потім подякуйте їй або йому. 

 

Штовхнувши когось, вибачтесь. 

 

 

Якщо ліфт зупинився не на вашому поверсі, посуньтеся, щоб надати можливість 

бажаючим зайти. У разі коли ліфт дуже заповнений, ви стоїте перед дверима і ті, хто 

знаходиться у глибині, біля дальньої стінки, бажають вийти, також вийдіть, щоб не 

заважати руху, але притримайте двері ліфта, щоб не залишитися на чужому поверсі. 

 

 

Стоячи у глибині ліфта, скажіть, коли ви збираєтесь виходити. Зробити це бажано 

заздалегідь, до зупинки ліфта на вашому поверсі, щоб інші пасажири мали час і 

можливість звільнити вам дорогу. Таким чином ви збережете власний та чужий час, що і 

важливо. 

 

 



Якщо ліфт не переповнений і ви пізнали особу, яка тільки зайшла, ввічливим буде 

привітатися з нею та почати коротку неформальну бесіду. Якщо до ліфта, де знаходитесь 

ви та ваші колеги, зайшла знайома вам людина, представте присутніх один одному. 

 

 

Будучи у ліфті, не варто голосно обговорювати приватні проблеми або ж питання, які 

викликають протиріччя. Ви можете не знати, хто знаходиться у ліфті разом з вами чи 

зайшов до нього, і ви не звернули на це уваги. Не треба ставати джерелом чи об'єктом 

чуток — це не розумно і не красиво. 

 

 

СХОДИ 

 

 

Хазяїн офісу по сходах завжди іде попереду гостя, незважаючи на напрямок руху — вверх 

чи вниз. Це дає йому можливість після привітання вказувати дорогу. При цьому можна 

сказати: "Дозвольте показати Вам дорогу". 

 

Колеги починають рух по сходах, незалежно від статі: у та* кому разі значення має 

порядок, у якому вони підійшли до сходів; часом розмір сходів дозволяє рухатися 

паралельно, не заважаючи один одному. Ніколи не треба йти дуже близько до людини, яка 

іде попереду. 

 

 

Підганяти людину на сходах одночасно і небезпечно, і невиховано. Якщо хтось іде 

повільніше, ніж вам хотілося б, стиште ходу або ж за можливості обженіть "тихохода", але 

ніколи нікого не вимушуйте прискоритися. У разі, коли ви рухаєтесь повільно, 

пропускайте тих, хто іде швидше. Ви можете сказати: "Проходьте вперед, я не поспішаю". 

 

Ідучи по сходах, очевидно важко підтримувати розмову, тому краще зачекати, поки ви 

спуститесь або підніметесь. Це допоможе уникнути незручної ситуації, коли хтось із 

присутніх не має можливості брати участь у розмові. 

 

Основні положення зі сказаного вище вкладені у нашому своєрідному Путівничку через 

двері, ліфти, сходи. 

 

 

 

ДВЕРІ 

 

Хто іде першим: Той, хто підходить першим. (Пам'ятаємо про корпоративну політику 

офісу та його традиції.) 

 

Перевага надається: Людям, яким важко пересуватися; а також тим, у кого зайняті руки. 

 

Інші зауваження: Притримуйте двері для особи, яка йде за вами. Якщо хтось притримав 

двері для вас, не забудьте подякувати. 

 

 

ДВЕРІ, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ 

 



Хто іде першим: Той, хто підходить першим. Хазяїн офісу іде попереду гостя, обережно і 

неквапливо штовхаючи двері і зу стрічаючи гостя на протилежному боці. 

 

Перевага надається: Людям, яким важко пересуватися; особам похилого віку; тим, у кого 

зайняті руки; а також вашому хазяїну (особі, у чий офіс ви прийшли). 

 

Інші зауваження: Намагайтеся підтримувати постійну швидкість руху, не зупиняйтеся і не 

змінюйте темп раптово. 

 

 

ЛІФТИ 

 

Хто іде першим: Той, хто підходить першим. Гість заходить перед господарем. Господар 

виходить першим, притримуючи двері для гостя та вказуючи напрямок подальшого руху. 

 

Перевага надається: Людям, яким важко пересуватися; особам похилого віку та 

пасажирам, що виходять. 

 

Інші зауваження: Притримуйте двері або натисніть кнопку "Двері відчинені" для 

полегшення руху пасажирів, які виходять або заходять, а також для того, щоб надати 

можливість особам, які поспішають до ліфта, встигнути підійти до нього. 

 

 

СХОДИ 

 

Хто іде першим: Хазяїн офісу. В інших випадках — той, хто підійшов до сходів першим. 

 

Перевага надається: Людям, яким важко пересуватися, або тим, хто поспішає. 

 

Інші зауваження: Ніяким чином не підганяйте людей на сходах, якщо ви поспішаєте — 

обійдіть їх 

 

 

5.2. ВІЗИТ ДО ОФІСУ. ПОВЕДІНКА ГОСПОДАРЯ ТА ГОСТЯ 

  

 

 

Збираючись з візитом до фірми, установи, з якою працює ваша компанія, не забувайте про 

те, що ваша поведінка під час зустрічі не тільки відображатиме вашу особистість, а й 

впливатиме на ваших партнерів, з якими ви зустрічаєтесь. Так само ваші вміння зустріти 

гостя і поводитися з ним у вашому власному офісі зможуть багато розповісти про ваші 

світські та ділові навички. 

 

 

У цілому візит до офісу не є чимось надзвичайно окладним: існуючі щодо нього правила 

— прості і конкретні. Зрозуміло, що те, як ви зустрінете та привітаєте гостя у вашому 

офісі, впливатиме на тон майбутньої розмови, рівень ефективності зустрічі в цілому, а 

також подальший розвиток взаємовідносин між вами і вашим гостем, між гостем і вашою 

компанією, між двома компаніями, представниками яких ви і ваш гість є. Дуже часто, 

приходячи у нове місце та зустрічаючись з незнайомцями, люди почувають себе 

напружено і не дуже впевнено, ось чому в подібних ситуаціях мають значення найменші 

деталі. Вам, зрозуміло, хочеться, щоб усе пройшло, як годиться, і ваша зустріч принесла 



необхідні результати, заклала солідне підґрунтя для майбутнього. Те, як ви вперше 

привітаєте гостя у вашому офісі, може значною мірою визначити, чи зустрічатиметесь ви з 

цією особою, вже як з постійним діловим партнером, надалі. 

 

 

Зведений етикет візиту визначає основні правила поведінки як для хазяїна офісу, так і для 

гостя. 

 

ЕТИКЕТ ВІЗИТУ 

СИТУАЦІЯ  ДІЇ ГОСПОДАРЯ  ДІЇ гостя   

Час візиту  Не заставляйте вашого гостя чекати у приймальні, це не найцікавіше місце 

вашого офісу. До того ж, час вашого гостя так само важливий, як і ваш власний 

 Приходьте вчасно, або за кілька хвилин раніше для того, щоб мати додатковий час 

для отримання перепустки, роздягання в гардеробі (якщо він в)   

Прибуття  Детально поясніть, як найкраще дістатися до місця призначення, назвавши 

оптимальний маршрут. Точно зорієнтуйте гостя, де розташований ваш кабінет, офіс. За 

необхідності внесіть ім'я гостя в список на перепустку. Зустріньте гостя при вході або у 

приймальні (це може зробити ваш помічник/секретар) та проведіть в офіс. Якщо 

використовуєте ліфт, притримайте двері для гостя (гість заходить першим). Якщо ви 

використовуєте двері, які обертаються, хазяїн проходить першим, щоб мати можливість 

вказати гостю напрямок подальшого руху  За необхідності 

 

уточніть ваш маршрут перед виходом. При вході до установи або у приймальні хазяїна 

назвіть своє ім'я, організацію, яку ви представляєте, а також ім'я особи, до якої ви 

прийшли. За необхідності запропонуйте свою бізнес-картку   

СИТУАЦІЯ  ДІЇ ГОСПОДАРЯ  ДІЇ ГОСТЯ  

Привітання  Привітайтеся, посміхнувшись та потиснувши руку. При зустрічі в 

кабінеті/індивідуальному робочому місці — підніміться та вийдіть із-за столу 

 Аналогічні дії для привітання  

Верхній одяг, головний убір  Повісьте верхній одяг та головний убір гостя 

 Почекайте, поки господар покаже, де повісити верхній одяг та головний убір. Якщо 

таке місце не буде вказано, покладіть речі на сусідній з вашим стілець  

Розміщення  Запропонуйте сісти, вказавши місце, яке буде не тільки комфортним, а й 

достатньо зручним для ведення записів. При цьому гість і хазяїн мають сидіти як рівні, а 

стіл не повинен бути бар'єром між ними  Почекайте, доки господар не вкаже вам місце, де 

сісти (можливо, вам запропонують перейти в інше приміщення). Не кладіть нічого на стіл 

хазяїна — це його територія. Портфель або сумку краще за все поставити на підлогу. 

Якщо ви бажаєте переставити запропонований стілець або крісло, зробіть це тільки з 

дозволу хазяїна офісу  

      

 

  

СИТУАЦІЯ  ДІЇ ГОСПОДАРЯ  ДІЇ гостя  

Неформальна бесіда  Тривалість неформальної бесіди — від 3 до 5 хвилин, після 

цього переходьте до справ (ви можете запропонувати гостю каву, чай, і воду або сік) 

 ініціатива належить господарю, якщо він запропонував зустріч; у протилежному 

випадку ініціатива за гостем.  

Початок бесіди  Зразу, якщо цього не було зроблено при призначенні зустрічі, 

визначте час, який ви можете відвести для бесіди з вашим гостем  3 розумінням 

поставтеся до можливих змін у часових рамках зустрічі  

Бізнес-картки  Запропонуйте гостю свою картку, а також картку організації, яку ви 

представляєте  Попросіть картку хазяїна офісу/органі за ції, яку вія представляє, 



якщо її вам не запропонували. Якщо бізнес-картки знаходяться у спеціальній підставці 

(хо-лдері), перед тим, як взяти одну, запитайте дозвіл у хазяїна офісу  

Паління  Запитайте дозвіл у гостя (мВи не будете заперечувати?")  Намагайтеся 

утриматися від паління  

Перерви у бесіді  Не відволікайтеся на телефонні дзвінки та на інших візитерів, якщо 

вони тільки не пов'язані з якоюсь екстремальною, терміновою справою. Якщо ж до вашого 

кабінету  Якщо хазяїв офісу вимушений переговорити по телефону, запитайте (це 

можливо зробити і за допомогою відповідних жестів), чи хотів би вів вести розмову без 

присутності сторон-  

 

СИТУАЦІЯ  ДІЇ ГОСПОДАРЯ  ДІЇ ГОСТЯ  

 хтось зайшов, коротко представте присутніх  ніх (чи треба вам вийти). Якщо до 

кабінету хазяїна хтось зайшов, привітайтеся, піднявшись  

Прощання  За відповідних умов позитивно оцініть факт зустрічі, її результати. 

Проведіть гостя до приймальні (до ліфта або до виходу). Якщо візитер затримується, 

вибачившись, скажіть, що ви обмежені у часі (ваш помічник/секретар може нагадати вам 

про наступну заплановану зустріч)  Піднявшись, потисніть руку. Не затримуйтесь 

без потреби, не затягуйте бесіду. При сприятливих, позитивних результатах зустрічі 

можливе написання лис-та-подяки  

 

 

 

 

 

ЧАС ВІЗИТУ 

  

 

 

 

Перше і надзвичайно важливе — не забувайте домовитися про необхідну вам зустріч, 

інакше ви просто згаєте свій час, прийшовши без попередньої угоди; при цьому ви 

виставите себе у невигідному світлі (як неорганізована людина, яка, до того ж, не цінує 

чужий час). 

 

 

Домовившись про зустріч, приходьте на неї вчасно — це ваш обов'язок як гостя. Не 

запізнюйтесь і не змушуйте нікого чекати. Якщо висока посадова особа буде вимушена 

чекати на ваш прихід, навряд чи вона захоче вести справи з вами та вашою фірмою у 

майбутньому. До того ж, прийшовши на зустріч знервованим і захеканим (адже ви, 

очевидно, поспішали), ви будете змушені витратити додатковий час для того, щоб 

влаштуватися, скинути напруження від дороги та сконцентруватися на бізнесі. 

 

 

Особа, яка призначила зустріч і визначила її час, повинна на момент приходу відвідувача 

бути вільною і готовою до бесіди. 

 

Якщо ви — господар і ви не вкладаєтесь у запланований робочий графік, попередьте про 

це відвідувача, як тільки він прийде. Залежно від того, наскільки може скоротитися 

запланована з ним зустріч, гість може або згодитися зачекати, або вирішити прийти 

пізніше чи перенести переговори на інший день і час. У подібній ситуації намагайтеся 

надати відвідувачу можливість вибрати з кількох варіантів перенесення вашої бесіди, не 

залишайте його перед єдиним вибором. Також не змушуйте вашого гостя сидіти у 



приймальні та почувати себе некомфортно від думки, що ви про нього просто забули або 

ж він став жертвою вашої неорганізованості. 

 

Якщо гість вимушений зачекати деякий короткий час, ввічливим буде запропонувати 

йому чай, каву, воду. У пригоді стануть зручний стілець/крісло та кілька свіжих журналів. 

 

 

Якщо ви — гість і ви запізнюєтесь більше ніж на 10 хвилин, зателефонуйте і попередьте 

про це особу, яка на вас чекає (або її помічника). Запропонуйте можливість відмінити або 

перенести вашу зустріч. Прийшовши з запізненням, обов'язково вибачтесь перед 

господарем. 

 

 

ПРИБУТТЯ 

 

 

Господар має чітко і доступно пояснити гостю, як краще дістатися до місця призначення 

(людина, що витратила дорогоцінний час, розшукуючи потрібну адресу, навряд чи 

прибуде на зустріч у хорошому настрої). Необхідно також вказати, куди конкретно слід 

іти відвідувачу після того* як він прийде за вказаною адресою (у приймальню при вході? 

на третій поверх? у 573 кімнату? ліворуч від ліфта по коридору?). У деяких випадках 

відвідувач повинен розписатися при вході та отримати перепустку. Максимально 

полегшити для гостя проходження усіх формальностей, пов'язаних з питаннями безпеки, 

— обов'язок господаря. Це включає і гарантію того, що ім'я особи, яка прийшла до вас на 

зустріч, занесено у відповідний список відвідувачів. 

 

Якщо ви гість, без затримки повідомляйте про своє прибуття до місця призначення: у 

приймальні назвіть своє ім'я, організацію, фірму, компанію, яку ви представляєте. Вручіть 

свою візитну картку (з перерахованими посадами, що ви обіймаєте), а також назвіть 

особу, з якою у вас запланована зустріч. Будьте ввічливим до усіх присутніх. Якщо особа, 

до якої ви звертаєтесь у приймальні, розмовляє по телефону, спокійно зачекайте, поки 

вона звільниться і зможе приділити вам увагу. Коли ви приходите до великої організації, 

часто корисно знати додатковий номер (telephone extension) офісу особи, з якою ви 

зустрічаєтесь. У такий спосіб ви можете повідомити господаря або його помічника, що ви 

на місці, і хтось із них прийде, щоб провести вас до офісу. 

 

Ніколи не слід приносити їжу або напої до чужого офісу, якщо тільки вас не попросили 

забезпечити їжу для запланованої зустрічі. (Нікому не захочеться дивитися, як ви їсте, а 

потім, можливо, і прибирати за вами). 

  

 

 ПРИВІТАННЯ 

 

Відвідувач і господар мають потиснути один одному руки та обмінятися привітними 

посмішками (детальніше дивіться розділ 3 "Вміння спілкуватися": "Вітання та 

рекомендування"). Якщо для проведення бесіди необхідно перейти в інше приміщення 

(наприклад кімнату переговорів), хазяїн повинен заздалегідь забезпечити таку можливість, 

щоб уникнути неефективної витрати часу. 

 

ВЕРХНІЙ ОДЯГ, ГОЛОВНИЙ УБІР 

 



Господарю належить запропонувати повісити верхній одяг або головний убір гостя. У 

деяких організаціях існує централізований гардероб або ж є можливість залишити одяг у 

приймальні. У разі, коли у гардеробі велика черга, можна забрати верхній одяг до офісу 

господаря. (Цей варіант допустимий, але не завжди бажаний.) 

 

Якщо господар не покаже, куди можна повісити/покласти ваші речі у його офісі, просто 

покладіть їх на сусідній із запропонованим вам стілець або крісло. 

 

РОЗМІЩЕННЯ 

 

Господар вказує гостю, де можна сісти. У свою чергу відвідувач, не поспішає сісти на 

перше-ліпше місце, що йому сподобалося або найближче до нього, а чекає, поки хазяїн 

визначить, яким буде розміщення. Якщо за якоїсь причини господар, не вказав гостю 

місце (можливо, просто забувши про це), прийнятним і підходящим кроком буде перед 

тим, як вмоститися у зручному кріслі, запитати, де сісти. По-перше, очевидно, ви будете 

почувати себе некомфортно, коли раптом з'ясується, що ви зайняли чуже місце. По-друге, 

може виявитися, що ваша бесіда відбуватиметься в іншому приміщенні, а не там, куди ви 

спочатку зайшли. 

 

 

Якщо зустріч відбуватиметься не у кабінеті господаря, він має заздалегідь впевнитися, що 

відведене, заплановане приміщення готове, має належний вигляд і буде вільним у 

потрібний для цього час. Де б не було заплановане проведення бесіди, господар повинен 

надати відвідувачу зручне, достатнього розміру місце, яке дозволяло б за необхідності 

робити нотатки. 

 

 

Сергій Ніконов, партнер юридичної фірми, прийшов на зустріч зі своїм клієнтом, Василем 

Хмарою, до його офісу. Після привітання та рукостискання Василь запропонував Сергію 

сісти у крісло. Ще вимовляючи останнє слово, Василь усвідомив, що, прийшовши вранці 

до кабінету, він залишив на цьому кріслі вогкий від дощу плащ. Почуваючи себе дуже 

незручно, Василь швидко скрикнув: "Зачекайте!", стягнув плащ з крісла і додав "Сідайте, 

будь ласка". На жаль, це крісло було єдиним вільним місцем у кабінеті господаря, тому, 

незважаючи на Всі зусилля Василя бути гостинним хазяїном, виявилося, що його гостю 

було запропоноване вогке сидіння. 

 

 

Господар повинен піднятися і вийти із-за столу, щоб привітати відвідувача. Сидіти з 

відвідувачем краще за все як рівні, не підкреслюючи статус присутніх: "гість — хазяїн". 

Уразі, коли розміри кабінету або індивідуального робочого місця не дозволяють гостю та 

господарю сидіти поруч за столом переговорів, можна поставити стілець відвідувача 

безпосередньо біля робочого столу господаря, або ж перейти до іншого, більш зручного, 

приміщення. Стіл не повинен бути видимим бар'єром між гостем та господарем. Водночас 

важливо, щоб присутні не сиділи дуже близько один до одного. Наявність підходящої, 

прийнятої у ділових стосунках, відстані допомагає зберігати і підтримувати вашу 

професійну репутацію. Діловий етикет визначає, що комфортною відстанню при 

спілкуванні у робочій ситуації ? приблизно 90 сантиметрів, що практично дорівнює 

довжині витягнутої руки. 

 

 

Світлана Пилипенко, менеджер фірми, попросила зайти до неї свою колегу, Оксану 

Іващук, щоб та розказала, які питання обговорювалися на робочому засіданні, де Світлана 



не змогла бути присутньою. Не встигла Світлана запропонувати Оксані сісти, як та почала 

розповідати про гарячу дискусію на засіданні. Переповнена емоціями, Оксана ходила по 

кабінету, все наближаючись до Світлани, яка змушена була відступати назад. У 

результаті, на момент закінчення Оксаною її розповіді, Світлана виявилася притиснутою 

до стінки. 

 

 

Відвідувач не повинен рухати запропонований йому стілець або крісло без 

дозволу/відповідної пропозиції господаря. Якщо ви пересували стілець, після закінчення 

зустрічі поставте його на місце. У тому разі, коли вам необхідно наблизитися до чогось, а 

розташування вашого стільця не дає такої можливості, спробуйте спочатку нахилитися у 

потрібному вам напрямку, якщо ж цього виявиться не досить, встаньте на деякий час, щоб 

можна було побачити документи/матеріали, які обговорюються. 

 

Гостю не слід ставити свій портфель/сумку на робочий стіл господаря — це його 

територія. Не треба також без дозволу чіпати, брати в руки речі на столі господаря, навіть 

якщо вони мають вигляд іграшок або ж ви думаєте, що це іграшки. 

 

 

Головний менеджер однієї з компаній поставив на своєму робочому столі чорну лаковану 

коробку незвичної форми. Коли хтось відкривав коробку, з неї вискакувала лялька-клоун з 

написом у руках: "Не чіпай моїх речей". Дуже скоро серед співробітників не лишилося 

жодного бажаючого взяти коробку в руки. 

 

НЕФОРМАЛЬНА БЕСІДА 

 

Якщо ініціатором зустрічі був господар, він і має розпочати бесіду. У протилежному 

випадку ініціатива належить гостю. Перші хвилини бесіда має носити неформальний 

характер, після цього можна переходити до справ. Як правило, кількох хвилин (часом, 

кількох речень) достатньо. Гостю неввічливо уникати неформальної бесіди і зразу 

переходити до обговорення ділових питань. Зверніть увагу на особистість господаря 

офісу, його настрій (особливо, якщо ви зустрічаєтеся з ним вперше). Деякі бізнесмени 

розглядають неформальну бесіду як важливий засіб встановлення сприятливих ділових 

взаємовідносин. Деякі ставляться до такого роду розмов як до чистої формальності. У 

цілому вважається, що неформальна бесіда є необхідним елементом ділового спілкування. 

Кількахвилинна розмова, яка передує переговорам, може включати зауваження щодо 

офісу і його оформлення — картини, відзнаки, предмети мистецтва, книжки. У цей час 

хазяїн може запропонувати гостю чай, каву, сік тощо. (Детальніше дивіться розділ З 

"Вміння спілкуватися": "Неформальна бесіда: вміння слухати та говорити".) 

 

ПОЧАТОК ДІЛОВОЇ БЕСІДИ 

 

Хазяїн може нагадати про визначену раніше тривалість зустрічі або зразу сказати, який 

час він може приділити дискусії (якщо цього не було зроблено заздалегідь). У тому разі, 

коли господар за будь-яких причин може приділити гостю менше часу, ніж було 

домовлено, він повинен зразу попередити про це. У свою чергу гість має з розумінням 

поставитися до можливих змін і, виходячи з конкретної ситуації, вибрати найкращий для 

себе можливий варіант — погодитися на коротку зустріч, запропонувати перенести 

переговори і т. ін. 

 

ОБМІН БІЗНЕС-КАРТКАМИ 

 



Ви можете представити свою бізнес-картку на початку або наприкінці зустрічі: у цьому 

випадку діловий етикет не визначає жорстких норм, виходьте із конкретної ситуації, із 

того, як проходить розмова. Якщо господар не запропонував своєї картки/картки компанії, 

яку він представляє, відвідувач перед тим, як піти, може попросити її. Якщо бізнес-картки 

стоять у спеціальній підставці (холдері), перед тим, як взяти одну, слід запитати дозвіл. 

 

Ви можете запропонувати дві свої/своєї компанії картки — одну для господаря, одну для 

його помічника/секретаря. У свою чергу ви можете попросити також дві картки — одну 

для вашого Rolodex, одну для файла клієнта/файла його компанії. (Детальніше про етикет 

бізнес-карток дивіться розділ 3 "Вітання та рекомендування": "Етикет бізнес-карток"). 

 

ПАЛІННЯ 

 

Гість повинен намагатися утримуватися від паління. Господар перед тим, як запалити, має 

завжди запитати дозвіл у відвідувача. 

 

ПЕРЕРВИ У БЕСІДІ 

 

Ніхто не любить переривань, втручань у хід переговорів, але часом їх не можна уникнути. 

Господар не повинен приймати телефонні дзвінки або інших відвідувачів під час 

запланованої зустрічі, якщо тільки вони не викликані терміновими справами, 

надзвичайною ситуацією. Якщо ж хазяїн все-таки вимушений переговорити по телефону, 

гість має сказати або ж відповідними жестами, рухами, мімікою показати, що він готовий 

вийти з кабінету для того, щоб господар міг обговорити ділові питання приватно. У разі, 

коли під час зустрічі до кабінету зайде хтось інший, господар має представити присутніх 

один одному, при цьому гість обов'язково піднімається зі свого місця. 

 

ПРОЩАННЯ 

 

 

Господар має провести відвідувача до приймальні або ж до ліфта чи виходу з установи. Не 

треба розраховувати на те, що гість зможе без проблем знайти дорогу назад (вихід), часом 

коридори офісу, компанії можуть стати справжнім лабіринтом для людини, яка вперше іде 

ними. Більш того, якщо господар просто попрощається і зачинить за гостем двері, його 

поведінка буде свідчити, що корпоративна політика його фірми не включає ввічливості та 

поваги до клієнтів. 

 

У тому разі, коли ви проводжаєте відвідувача до ліфта, дочекайтеся, поки той підійде і 

двері відкриються. Потиснувши руку гостю, скажіть щось привітне, люб'язне, наприклад: 

" Я високо ціню те, що ми змогли зустрітися". 

 

 

У разі, коли відвідувач затримується (незважаючи на те, що всі заплановані питання 

обговорені), можна сказати, що ви маєте наступну зустріч, або ж попросити вашого 

помічника чи секретаря нагадати про інші заплановані переговори. 

 

Відвідувач не повинен затримуватися довше, ніж цього вимагають справи. Він має 

потиснути господарю руку при прощанні та подякувати за його час. Пізніше, залежно від 

обставин, результатів зустрічі, можливо направити господарю лист-подяку. 

 

Візит до офісу, кабінету чи індивідуального робочого місця вашого колеги передбачає 

дотримання багатьох з викладених вище правил. 



 

 

У разі домовленості про зустріч з ким-небудь із ваших колег у його офісі не заходьте до 

кабінету, якщо у момент вашого приходу там нікого немає. Якщо приймальні немає, 

чекайте на колегу біля дверей. У будь-якому разі перед тим, як увійти, постукайте у двері, 

навіть, якщо вони відкриті. У такий спосіб ви попередите вашого колегу про свій прихід. 

Зачекайте, поки на вас звернуть увагу, зреагують на вашу появу, і потім заходьте. Якщо 

людина розмовляє по телефону, зачекайте у коридорі, поки розмова закінчиться, або 

прийдіть пізніше. 

 

 

В офісі колеги не поспішайте сісти, зачекайте, поки вам вкажуть відповідне місце. Якщо 

телефонний дзвінок "втрутився", перервав вашу бесіду, запитайте словами або за 

допомогою жестів та міміки, чи слід вам тимчасово вийти. Не кладіть ніяких власних 

речей — портфель, папери, чашку кави — на робочий стіл господаря, це його власний 

робочий простір. Запитайте дозвіл, сказавши, наприклад: "Чи можу я поставити мою каву 

на стіл? Чи не будете Ви/будеш ти проти, якщо я поставлю сюди мою каву?" Пересувайте 

запропонований стілець/крісло лише з дозволу хазяїна й обов'язково поставте його на 

місце перед тим, як піти. 

 

 

Якщо вам необхідно використати чужий кабінет, індивідуальне робоче місце чи якесь 

технічне обладнання (ксерокс, факс і т. ін.), перш за все отримайте на це дозвіл. При 

цьому пам'ятайте, що ні в якому разі не можна експлуатувати надане вам право: не 

цікавтеся змістом паперів на столі господаря, не вивчайте файли, що знаходяться в 

кабінеті. Якщо вам необхідно позичити щось, поверніть цю річ без затримки і у хорошому 

робо* чому стані. Подякуйте співробітнику за надану можливість. 

 

 

5.3. ЕТИКЕТ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 

  

 

 

Місце, де ви працюєте, незалежно від того, яке воно — індивідуальне робоче місце чи 

окремий кабінет, значною мірою характеризує вас та вашу фірму/компанію. Виходячи з 

цього, ви безумовно хочете, щоб ваше робоче місце справляло максимально позитивне 

враження. 

 

 

Будьте акуратні та організовані. Як правило, чим менше невпорядкованих паперів на 

вашому робочому місці, тим краще. При цьому не варто іти радикальним шляхом і 

викидати усе підряд, краще і практичніше розсортувати та розкласти у відповідному 

порядку всі наявні матеріали, документи та інші папери. 

 

Очевидно, у вашій фірмі/установі є особи, які прибирають усе приміщення. Незалежно від 

цього зі свого боку намагайтеся підтримувати належну чистоту вашого робочого стола та 

офісної техніки. Викиньте зів'ялі квіти, спорожніть та помийте свою чашку для кави 

(чаю), упорядкуйте предмети на столі так, щоб технічному персоналу було легше 

витирати пил. 

 

 



Знайте та поважайте політику вашого офісу щодо приватних речей на робочому місці: 

ніколи не варто порушувати існуючі корпоративні правила. Переконайтеся, що ваші 

приватні фотографії, відзнаки або ж вироби мистецтва, якими ви прикрасили своє робоче 

місце, високої якості. (Речі мають здатність мовчки розповідати про їх власника.) Розумно 

мінімізуйте відзнаки та нагороди, які ви виставляєте. Не забудьте впевнитися, що всі 

особи на фотографіях, які знаходяться у вашому робочому просторі, мають належний, 

гідний вигляд та вбрання. Як правило, предмети, пов'язані з релігією, релігійними 

віруваннями, краще всього тримати вдома. 

 

 

Будьте обережні щодо інформації, яку ви заносите у ваш персональний календар чи 

настінні щотижневі/щомісячні плани, вони ніякою мірою не повинні свідчити про вашу 

невдоволеність роботою або ж непрофесійність. 

 

 

Робота не в окремому кабінеті, а в індивідуальному робочому місці може бути нелегкою 

справою, часом навіть випробуванням. Крім обмеженості у просторі найбільшою 

проблемою у подібній ситуації є практична неможливість фізично відокремитися від 

інших співробітників, відсутність персонального простору, який би ніким і нічим не 

порушувався. 

  

 

У сучасному робочому оточенні існує незліченна кількість відволікаючих факторів: звуки 

комп'ютерів, факсів, ксероксів та принтерів; приватні розмови, що точаться на сусідніх 

робочих місцях і які ви при всьому вашому бажанні не можете не чути. Найбільшою 

проблемою інколи стають колеги, які можуть зазирнути до вас у будь-який час, незалежно 

від вашого бажання. Такі співробітники, як правило, заходять до своїх колег не тому, що 

мають питання, пов'язані з роботою. Вони приходять, щоб обговорити можливі плани на 

найближчі вихідні, свята, відпустку і т. ін., по співпереживати своїм та чужим сімейним 

проблемам, поділитися найсвіжішою інформацією про розпродажі або інші так само 

важливі події. Як правило, такі візити припадають саме на той час, коли ви катастрофічно 

не встигаєте завершити певну роботу. При цьому найчастіше "незваний гість" заходить до 

вашого індивідуального робочого місця за вашої відсутності. (Якщо ви будете на місці, ви 

зможете зразу заявити про неможливість будь-яких відволікань, якщо тільки вони не 

пов'язані з роботою, яку ви повинні терміново закінчити.) 

 

Що робити у подібній ситуації? Побачивши у своєму робочому місці таку особу, 

дружньою посмішкою покажіть, що ви бачите її, але без коливань та затримок прямуйте 

до вашого столу. Не починайте розмови. Якщо ви її розпочнете, "незваний гість" втягне 

вас у неї надовго і, можливо, вже нескоро піде. Починайте працювати (непоганий варіант 

— подзвонити по телефону) і сподівайтеся, що у вашого колеги вистачить здорового 

глузду зрозуміти, що ви зайняті, виконуючи важливе завдання. Якщо ж ваші сподівання 

виявляться марними і "незваний гість" наполягатиме на веденні розмов неробочого 

характеру, тактовно, але твердо запропонуйте перенести бесіду на пізніший, вільний час, 

сказавши, наприклад: "Оксано, я із задоволенням поговорила б про весільний подарунок 

для Ірини, але зараз я не маю такої можливості тому, що о третій маю звітувати шефу про 

виконання його доручення. Чи могли б ми зустрітися і переговорити сьогодні після 

роботи, скажімо, о пів на сьому?" 

 

Кілька додаткових порад для ситуацій а "незваним tot' тем": 

 



підніміться та підійдіть до входу до вашого індивідуального робочого місця, якщо ви 

хочете максимально скоротити небажаний, незапланований візит колеги; 

 

не дивіться пильно на людину або прямо їй в очі тоді, коли ви не хочете, щоб ця особа 

відволікала вас (наприклад, під час телефонної розмови або бесіди з іншим 

співробітником). 

 

Очевидно, що для офісу з індивідуальними робочими місцями мають бути встановлені 

відповідні правила, які спростили б ситуацію для працюючих там співробітників. 

 

Наведений нижче перелік містить основні правила етикету індивідуального робочого 

місця: 

 

Не заходьте до індивідуального робочого місця колеги без відповідного запрошення 

(уявіть, що існують невидимі двері). 

 

Не переривайте колегу, який розмовляє по телефону, словами, жестами, мімікою і т. ін. 

 

Не відволікайте колегу, який глибоко занурений в думки чи роботу. Якщо вам необхідно 

терміново переговорити, запитайте, пояснивши ситуацію, чи може колега приділити вам 

увагу. 

 

• Уявляйте, якою може бути реакція колег на ваш голос (наприклад, запитайте себе, чи 

чують вас інші працюючі, коли ви голосно смієтесь, і яким чином це впливає на їхню 

роботу). 

 

Не використовуйте спікерфони в індивідуальному робочому місці. 

 

Не обговорюйте конфіденційні питання в індивідуальному робочому місці. 

 

Пам'ятайте, що все, сказане вами, може бути почутим і оціненим вашими колегами та 

начальством. 

 

Уникайте приватних телефонних розмов протягом робочого часу (крім коротких перерв та 

перерви на обід). 

 

• Максимально мінімізуйте вживання їжі в вашому індивідуальному робочому місці — тут 

не може пахнути, як у міні-кафе. Дотримуйтесь загального правила — чим менше 

відволікаючих, "неробочих" предметів на вашому столі, тим краще. (їжа стоїть першою у 

переліку подібних предметів.) 

 

• Не забувайте, що ваше індивідуальне робоче місце є відображенням вашої 

індивідуальності. Стежте за його чистотою і порядком. 

 

 

5.4. ЯК БЕРЕГТИ ТА ЕФЕКТИВНО ВИКОРИСТОВУВАТИ РОБОЧИЙ ЧАС 

  

 

 

За своєю суттю етикет — це вияв поваги до інших з максимальним урахуванням їх 

інтересів. Важливим і водночас простим засобом вияву поваги у бізнесі є прояв поваги до 

часу. Завжди поважайте свій та чужий час. Вміння правильно та ефективно 



використовувати час — надзвичайно важливий елемент ділового етикету. Крім 

демонстрації вашої організованості та вміння справлятися з великим обсягом роботи, 

ефективне використання часу також позитивно впливатиме на ваші стосунки з колегами 

та клієнтами. Нікому не подобається втрачати свій власний час через особу, яка постійно 

запізнюється на зустрічі або ж не в змозі завершити роботу до визначеного терміну. 

Звичайно, інколи об'єктивні обставини не дають можливості бути на місці вчасно або ж 

закінчити завдання у заплановані строки, і ніяке планування тут, на жаль, не допомагає. 

Усвідомлюючи таку можливість і незважаючи на неї, треба завжди намагатися уникати 

таких ситуацій, коли б час гаявся марно. Не будемо забувати, що у світі бізнесу час — це 

гроші. 

 

Всі усвідомлюють, що не завжди можливо виконати роботу вчасно. У діловому світі 

подібні ситуації не рідкість. Однак надзвичайно важливо не робити для себе звичкою 

подібні затримки та пропуски визначеного терміну. Адже якщо ви постійно невчасно 

виконуєте поставлене завдання, це відповідним чином характеризує вашу здатність 

організувати свою роботу. У тому разі, коли затримка очевидна і ви ніяк не можете її 

уникнути, вам необхідно ще до визначеного терміну повідомити про це усі зацікавлені у 

вашій роботі сторони, обов'язково вказавши причини, що призвели до виникнення 

подібної ситуації. При цьому ви повинні також назвати новий, на вашу думку, реальний 

термін виконання завдання, і потім докласти всіх зусиль для того, щоб робота була 

виконана вчасно. Одна затримка у строках не стане кінцем вашої кар'єри; дві затримки 

дадуть підставу колегам та начальству поставити під сумнів якість ваших здібностей та 

вмінь; три затримки і більше — і ви можете лишитися без роботи! 

 

 

Щоб уникнути подібних небажаних для вас ситуацій, спробуйте дотримуватися цих 

орієнтирів при використанні вашого робочого часу: 

 

 

· Використовуйте тільки один календар, один діловий щоденник. Занотовуйте усі ваші 

зустрічі, справи, які необхідно виконати, та відповідні строки виконання і т. ін. лише в 

одному календарі/діловому щоденнику. Маючи під рукою лише один розклад, який 

допоможе чіткіше уявляти загальну перспективу, ви будете більш підготовлені до 

виконання поставлених завдань, а також зберігатимете час, тому що не будете 

перегортати сторінки шести різних щоденників. 

 

· Намагайтеся не планувати собі роботи більше, ніж ви реально можете виконати, і завжди 

залишайте при цьому час на непередбачені події. Наприклад, ви можете планувати ваші 

зустрічі з певним розривом у часі, тоді у разі, коли попередня зустріч триватиме більше 

зазначеного часу, наступна все одно почнеться вчасно, без затримки. Вибрати те, що ви 

плануєте до свого робочого розкладу, означає визначити завдання, які потребують 

виконання, а також встановити свої пріоритети. 

  

 

· Організовуйте свій розклад: підтверджуйте заплановані зустрічі; уточнюйте деталі, 

пов'язані з розташуванням місця зустрічі, списком присутніх та колом питань, що 

розглядатимуться; заздалегідь готуйте необхідні матеріали та складайте їх у відповідному 

порядку; плануйте ваш маршрут; виходьте раніше, щоб раніше (на кілька хвилин) бутиі у 

призначеному місці. Це дозволить вам ще раз продивитися ваші записи; оглянути місце, 

де вам доведеться працювати, що додасть вам необхідної впевненості, а також допоможе 

передбачити (і вирішити) проблеми, які можуть виникнути. А це у свою чергу заощадить 

багато часу. Простим і при тому досить надійним засобом уникати запізнень може бути 



звичайна перестановка стрілок вашого наручного годинника, як і годинника в офісі та 

машині, на 5—7 хвилин вперед. Таким чином, навіть "запізнюючись", ви все одно будете 

вчасно. Якщо ж ви за якихось причин все-таки запізнюєтесь, обов'язково попередьте про 

це особу, яка чекає на вас. 

 

· Встановлюйте для себе реальні терміни виконання роботи. При цьому за можливості 

створюйте собі сприятливі умови. Часом матеріали, які ви пообіцяли підготувати до 

вівторка, будуть потрібні тільки у середу. 

 

· Думайте перед тим, як щось сказати або відповісти співрозмовнику. Давайте собі час 

(кілька хвилин), щоб усвідомити сказане/викладений матеріал, ретельно продумайте свою 

відповідь і потім висловлюйте її вголос. Подумайте, скільки часу марно пропаде, якщо ви 

дасте непродуману відповідь і, як результат, зіткнетеся з необхідністю роз'яснити сказане. 

Згається час і ваші зусилля. 

 

· Відкладайте, переносьте на завтра те, що вам дійсно не потрібно виконати сьогодні. 

Іншими словами, визначайте свої пріоритети, ставлячи найбільш важливі, термінові 

завдання першими. Якщо ви витратили три години, повертаючи дзвінки, які ніяк не 

пов'язані з виконанням вашого основного завдання, проблеми з ефективним 

використанням часу очевидні. 

 

· Максимально використовуйте свій автовідповідач. 

 

Коли ви завершуєте важливий проект і у вас залишається мінімум часу, використайте 

автовідповідач для того, щоб мінімізувати відволікання на телефонні дзвінки. Особи, які 

телефонують, очевидно, хочуть мати вашу повну увагу під час розмови (розраховують на 

вашу повну увагу при розмові, захочуть, щоб ви мали можливість з повною увагою 

поставитися до сказаного ними). Переконайтесь, що в інформації на автовідповідачі ви 

вказали час, коли ви зможете повернути отримані дзвінки. 

 

· Записуйте почуте. Визначення основних, ключових положень, які обговорювалися на 

зустрічі, найважливіших прийнятих рішень допоможе вам зосередитися на пріоритетних 

напрямках подальшої роботи і не гаяти час на незначні деталі. Крім того, те, що ви робите 

нотатки, продемонструє вашу зацікавленість, увагу до того, що відбувається, а також ваші 

наміри вивчати поставлені питання пізніше. 

 

· Намагайтеся тільки один раз працювати з певним документом. Спробуйте 

дотримуватися принципу "зроби зараз". Якщо вам не потрібний певний документ, папір і 

ви знаєте, що він вам більше вже не знадобиться, викидайте його. Якщо ви збираєтесь 

використовувати його у майбутньому, підшивайте у файл. Якщо ви маєте діяти згідно з 

цим документом, дійте зараз. 

 

· І останнє — не намагайтеся бути надлюдиною. Працюючи в групі, ми часто відчуваємо 

необхідність взяти на себе додаткову відповідальність, щоб продемонструвати свої 

здібності та бажання бути членом команди. Стримуйте внутрішню потребу ще раз 

проявити себе і пам'ятайте, що краще зробити кілька справ дійсно дуже добре, ніж більше, 

але з меншою якістю. (Краще менше, та краще.) 

 

 

Одним із найбільш важливих аспектів уміння правильно, раціонально використовувати 

робочий час є відмова іншим співробітникам у бажанні відволікти вас від виконуваної 

роботи, завдяки чому зберегти цінні для вас хвилини, а інколи — години. Більшість людей 



гають чужий робочий час несвідомо, та у будь-якому разі, якими б не були їхні наміри, 

час, забраний ними у вас, не повертається. 

 

 

Наведемо кілька можливих кроків, що допоможуть запобігти експлуатації 

(розбазарюванню) іншими вашого робочого часу і, як результат, призведуть до більш 

ефективного використання часу: 

 

 

· Під час бесіди допомагайте співрозмовнику висловити його думку. Для цього задавайте 

питання, що вимагають відкритої відповіді, а не відповіді "так — ні". Наприклад, 

запитання "Як ви отримали такі дані? Що це означає?" можуть краще допомогти 

співрозмовнику сформулювати думку і висловитися по суті, ніж питання "Чи ви 

перевірили отримані дані?" 

 

· За можливості використовуйте жести, позу для уникнення небажаної витрати часу. Коли 

хтось заходить до вашого офісу (індивідуального робочого місця) і ви відчуваєте реальну 

можливість втручання і переривання вашого робочого процесу, ви можете 

продемонструвати своє небажання або неможливість бути відірваним від справи. 

Продовжуйте писати або працювати на комп'ютері. Подібна поведінка може відбити у 

людини бажання почати розмову, адже вона побачить, що ви чимось зайняті. (Звичайно, 

найкращим вирішенням проблеми, коли ви справді не хочете ніяких відволікань, будуть 

зачинені двері вашого офісу — якщо ви їх маєте). 

 

· Домовляючись про робочу зустріч за можливості конкретно визначте час початку та 

завершення обговорення, сказавши, наприклад: "Давайте розглянемо ці дані з другої до 

другої тридцяти". Такий варіант пропозиції буде значно кращим, ефективнішим, ніж 

просте: "Давайте зустрінемося для обговорення о другій." Ввічливо, але твердо давайте 

колегам (не начальству) зрозуміти, коли ви матимете час для спілкування з ними, а коли 

будете абсолютно зайняті і не зможете допустити ніяких відволікань. 

 

 

Ділові люди усього світу кожного робочого дня гають значну кількість часу, шукаючи 

загублені або покладені у невідповідне місце матеріали та документи. Дослідження, 

проведені у США, свідчать, що посадові особи, адміністратори, керівники середнього 

рівня щорічно втрачають б тижнів, розшукуючи потрібні їм матеріали на захаращених 

робочих столах та серед невпорядкованих файлів. Чим більше паперів ви відкладаєте вбік, 

тим важче вам буде через деякий час знайти справді потрібні матеріали. 

 

 

Результати, отримані різними американськими дослідними організаціями, свідчать, що: 

 

· 80 % паперів, які підшиваються у файли, у подальшому ніколи не використовуються; 

 

· робота з діловими паперами є найбільшою проблемою малого бізнесу; 

 

· біля 85 % безладно накопичених старих, непотрібних матеріалів є результатом 

неорганізованості, а не обмеженості робочого простору. 

 

 

Замість того, щоб зберігати папери, тому що "ви, можливо, колись потребуватимете їх", 

запитайте себе: "Якою є імовірність того, що мені знадобляться ці конкретні папери? Чи 



можу я замінити їх іншими, подібними?/Чи маю я інші, подібні матеріали? Чи має хтось 

копії цих паперів? Що найгірше може статися, якщо я не матиму цих паперів?" 

 

Додаткові запитання також можуть допомогти вам вирішити, що робити з конкретними 

документами і матеріалами — чи залишати їх у своїх файлах, чи викинути у смітник: 

 

 

· Чи зберігаю я дані матеріали на всякий випадок, без реальної причини для того, щоб 

підшити їх у файли? 

 

· Чому я зберігаю ці матеріали: тому, що мені дала їх конкретна особа; тому, що вони 

мають привабливий або ж надзвичайно офіційний, діловий вигляд, який, відповідно, 

впливатиме і на мій імідж? 

 

· Чи добре я уявляю собі можливості подальшого використання конкретних матеріалів? 

 

· Чи потребуватиму я ці папери у найближчі шість місяців? 

 

· Чи потрібні мені ці документи для вирішення певних юридичних питань, або ж для 

сплати моїх податків? 

 

· Чи я маю копії цих матеріалів? 

 

· Чи записані ці дані на комп'ютерному диску? 

 

· Чи думаю я зберегти ці папери, тому що "я завжди так роблю" (за звичкою)? 

 

 

Вигляд вашого офісу, кабінету, індивідуального робочого місця, а також уміння 

контролювати нескінченний потік ділових паперів та підшивати у файли лише справді 

необхідні документи, які проходять через ваші руки, значною мірою характеризує вас як 

організовану (або ні) людину. Коли ви звільнитесь від непотрібних, старих паперів, ви 

отримаєте більший контроль над своїм часом та робочим простором. 

 

Про ваше вміння берегти та ефективно використовувати робочий час свідчить не лише 

добре організоване робоче місце, але і впорядкований кейс, портфель. Безладно 

складаючи ділові матеріали у ваш портфель без жодного наміру впорядкувати їх 

належним чином, ви тим самим наражаєте себе на небезпеку виглядати у майбутньому 

непрофесійно і навіть смішно. Це може статися, коли ви почнете поквапливо сортувати, 

розкладати папери перед колегами, начальством чи клієнтами, намагаючись знайти 

потрібні, необхідні вам у конкретний момент. У подібній ситуації згаяним буде не тільки 

ваш час, а й час особи, якій доведеться чекати, поки ви розберетеся, що до чого, і зможете 

адекватно спілкуватися з нею. Гарантовано, що у такий спосіб вашому професійному 

іміджу буде нанесено сильний удар і він буде зроблений вашими власними руками. 

 

5.5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І БЕЗПЕКА ОФІСНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ 

  

 

 

Як правило, ви працюєте на когось, хто виплачує вам заробітну плату. Подібні відносини 

передбачають, що ви виявляєте щодо фірми, компанії, організації, де ви працюєте, або ж 

щодо людини, на яку ви працюєте, професійну лояльність. 



 

Ви виявляєте свою лояльність до колег або начальства, коли підказуєте їм кроки, що 

можуть допомогти загальній справі (бізнесу) та принести вигоду; коли ви утримуєте їх від 

дій, які можуть нанести шкоду; коли захищаєте їх (цивілізованими засобами) від нападок 

та недоброзичливих заяв чи виступів. 

 

 

Лояльність — риса, яка надзвичайно, високо цінується у діловому світі. Багато 

бізнесменів, які підбирають собі співробітників, визначають лояльність як єдину, 

найбільш важливу рису, необхідну для їх персоналу. Така висока оцінка лояльності 

зрозуміла, адже співробітники, які докладають зусиль для підтримки, розвитку та 

розширення бізнесу, для захисту його від конкурентів, — основа успіхів будь-якої 

компанії, фірми чи організації. 

 

Виконуючи свої обов'язки, співробітники, як правило, стають обізнаними з інформацією, 

розкриття якої може нанести як матеріальні, так і моральні збитки іншим особам або ж їх 

компанії (фірмі, організації) в цілому. 

 

Багато компаній усвідомлюють, що розкриття їхніми співробітниками інформації, якою 

вони володіють, може завдати шкоди як усій організації, так і окремим її представникам. 

Виходячи з цього, вони вносять до контрактів про найм на роботу відповідні положення 

щодо конфіденційності та нерозголошення інформації. Такі положення чітко визначають, 

що співробітник не має права ділитися з будь-ким інформацією, пов'язаною з діяльністю 

його компанії, заради вигоди та успіху іншої фірми. Ці пункти контракту — не проста 

формальність; вони надзвичайно важливі, тому що юридично окреслюють рамки вашої 

поведінки і визначають її після прийняття на роботу в конкретну організацію. Якщо ви 

підписали контракт, який містить положення щодо конфіденційності та нерозголошення 

інформації, майте його копію і обов'язково усвідомте, про що в ньому іде мова. У деяких 

фірмах відповідні питання просто обговорюються перед прийомом на роботу кожної 

конкретної особи. 

 

У кожному бізнесі є закрита інформація: про окрему специфічну виконувану роботу; про 

патенти та укладені контракти; про продажі та прибутки; про виробництво та 

впровадження нової продукції. Цей список може бути безкінечним. Як можна уникнути 

розкриття конфіденційної бізнес-інформації? 

 

 

Ват безпосередній начальник проінформує вас (якщо має відповідне право) про наявну 

конфіденційну інформацію та правила стосовно роботи з такими матеріалами. Можливо 

очікувати від нього відповіді на такі запитання: 

  

 

 

· Які документи є конфіденційними? Чи існують ступені конфіденційності? Якщо так, які 

вони? 

 

· Чи ваш начальник і ви єдині, хто може користуватися конфіденційними матеріалами? 

Якщо ні, хто крім вас має право працювати з ними? 

 

· Чи маєте ви право відкривати пакети, матеріали з написом "Конфіденційне"? Якщо ні, 

хто крім осіб, названих на пакеті, матеріалах, може це зробити? 

 



· Чи повинні ви щоразу отримувати від вашого начальника дозвіл на роботу з 

конкретними конфіденційними матеріалами? Якщо ні, у яких випадках вам не потрібен 

такий дозвіл? Якщо так, яким може бути ваше рішення у разі відсутності начальника? 

 

· Чи має хтось дозвіл на винесення, переміщення речей з кабінету вашого начальника? 

Хто ця/ці особи? Якщо такого права ніхто не має, як ви повинні реагувати на подібне 

прохання з боку інших? 

 

 

Поставивши такі питання, ви тим самим продемонструєте вашому начальнику, що ви 

дійсно серйозно підходите до проблеми конфіденційності офісних матеріалів та 

документів і готові усіма можливими для вас засобами зберігати закритість відповідної 

інформації. 

 

 

Якщо за характером роботи ви маєте справу з конфіденційними матеріалами, це, 

очевидно, передбачає ваше зобов'язання не розкривати їх зміст, а отже, навчитися тримати 

в таємниці певні секрети. Постійний доступ до конфіденційних матеріалів у свою чергу 

щоденно вимагає від вас бути надзвичайно уважним та обережним щодо своїх слів у 

присутності інших, а також бути готовим до того, що знайдуться бажаючі дістати від вас 

певну інформацію. Дуже серйозно і відповідально поставтеся до своїх обов'язків оберігати 

закритість відповідної бізнес-інформації, адже ваша робота, ваше майбутнє можуть 

залежати і, очевидно, залежатимуть від цього. 

 

 

Більш впевнено відчувати себе у ситуаціях, пов'язаних з такою "інформаційною 

закритістю", вам допоможуть поради досвідчених бізнесменів: 

 

 

· Завжди знайте, хто у вашій фірмі, офісі, компанії і т. ін. має право обговорювати питання 

конфіденційних офісних матеріалів та документів, і не звертайтеся з подібними 

проблемами ні до кого іншого. 

 

· У будь-якій ситуації залишайтеся обережним та розсудливим. 

 

· Якщо вам доводиться обговорювати в публічному місці (що надзвичайно небажано) 

робочі питання, особливо пов'язані з інформацією закритого характеру, говоріть тихо, щоб 

сторонні не змогли почути сказане. 

 

· Якщо співробітник, який не має дозволу на роботу з конфіденційними матеріалами, хоче 

отримати їх від вас, не вагаючись відмовляйте, мотивуючи закритим характером 

документів. 

 

· Ніколи не залишайте без догляду конфіденційні документи на вашому робочому столі. 

 

· Не надавайте іншим змоги читати конфіденційні матеріали, які знаходяться на вашому 

робочому столі або на екрані комп'ютерного монітора. Завжди перегортайте документ 

написаним униз або ж закривайте його у шухляду/ сейф, коли не працюєте з ним. 

 

· Не діліться конфіденційною інформацією ні з ким із родичів, близьких чи знайомих, як 

би вам цього не хотілося. 

 



 

Якщо ж ви все-таки вирішили розказати комусь про те, що пов'язане з вашою роботою і 

має закритий характер, заздалегідь попередьте цю особу про свій намір. Це надасть 

вашому співрозмовнику можливість зрозуміти, що, отримавши від вас відповідну 

інформацію, він у майбутньому може потрапити у складну, або ж невигідну для себе 

ситуацію. 

 

У разі, коли ви опинилися у подібній ситуації і хтось має намір поділитися з вами 

конфіденційною інформацією, дайте зрозуміти співрозмовнику можливі наслідки його 

відвертості. Нехай він ще раз зважить усі "за" і "проти", оцінить, наскільки необхідно і 

варто розкрити закрите. Часом буває дуже складно, і навіть неможливо, сприйняти на 

основі конфіденційності інформацію, яка має важливе значення для вашого бізнесу. Про 

це необхідно одразу і недвозначно попередити співрозмовника для того, щоб у 

майбутньому, коли ви передасте почуте своїм партнерам, начальству і т. ін., не постало 

питання про вас як людину, якій не можна довіряти. 

 

Ми усі інколи робимо випадкові помилки, передаючи без усякого наміру інформацію, яку 

ми отримали як конфіденційну (те, що називається "злетіло з язика"). Найкраще, що 

можна зробити у подібній ситуації, — вірити, що ця обмовка буде розцінена вашими 

колегами, начальством, партнерами саме так (як прикра помилка, а не застаріла звичка), і 

намагатися не допускати подібного у майбутньому. 

 

Сучасні технології значно полегшують роботу і взаємні контакти бізнесменів. Водночас 

сучасні технології полегшують бажаючим можливість використати конфіденційну 

інформацію, якою володіє ваша фірма, компанія чи організація. Ось чому інформаційна 

безпека є невід'ємною складовою ділового етикету. Врешті-решт, що може бути більш 

неввічливим, ніж створення можливості для того, щоб конфіденційні матеріали вашої 

компанії попали в чужі руки? 

 

Багато компаній мають конкретно визначені, чіткі правила збереження офісних матеріалів 

та їх безпеки. Якщо ви не знаєте, якою є політика вашої організації у цій сфері, запитайте 

у своїх колег, начальника. І ніколи-ніколи не залишайте комп'ютерні диски біля ксерокса 

чи у кімнаті/куточку відпочинку біля кавоварки! 

 

 

Наведені додаткові зауваження допоможуть вам краще забезпечувати інформаційну 

безпеку вашого офісу, фірми чи компанії: 

 

 

· Працюючи з представниками інших організацій, переконайтесь у тому, що обсяг 

інформації щодо діяльності вашої фірми, яку ви надаєте діловим партнерам, не перевищує 

необхідного для виконання певного конкретного завдання. 

 

· Якщо ви використовуєте конфіденційні матеріали під час ділової зустрічі, не виймайте їх 

заздалегідь, зробіть це у необхідний момент. Після використання зразу ж заховайте 

документи у портфель чи складіть їх у файл. 

 

· Закінчивши роботу і збираючись додому, заховайте та закрийте усю важливу 

документацію. Якщо ви належите до людей, у яких хочеш-не хочеш завжди "гори" 

паперів навкруги, переконайтесь, що "гори", які лишаються без догляду, не містять ніякої 

конфіденційної інформації, а всі документи надійно сховані. 

 



· Перекладаючи будь-куди конфіденційні матеріали, складіть їх у конверт чи папку. Якщо 

ви виходите з такими документами зі свого кабінету чи індивідуального робочого місця, 

вони мають знаходитися у вашому закритому портфелі. 

 

· Якщо за певних умов ви змушені відправити конфіденційні матеріали поштою, складіть 

їх у конверт з позначкою "Конфіденційно", а після того покладіть цей закритий 

спеціальною печаткою конверт у інший, який також має відповідну позначку. У такий 

спосіб ніхто не зможе зробити вигляд, що не бачив попередження. 

 

· Ніколи не викидайте конфіденційні матеріали у смітник. Знищуйте їх. 

 

 

Очевидно, що відповідні співробітники вашої фірми стежать за безпекою документів, які 

існують в електронному вигляді, встановлюючи спеціальні коди, шифри, паролі і т. ін. 

Знайте усі існуючі у вашому офісі подібні засоби, безпомилково і постійно 

використовуйте їх. 

 

Назвемо кілька можливих способів захистити конфіденційну інформацію, працюючи на 

комп'ютері: 

 

 

· Якщо ви залишаєте свій робочий стіл хоч на хвилину, увімкніть економічну заставку та 

заблокуйте комп'ютер 

 

паролем. Якщо ви не знаєте, як це зробити, запитайте у співробітника, який відповідає за 

питання такого роду. 

 

 

· Роздруковуючи інформацію з комп'ютера на принтері, яким крім вас користуються інші 

співробітники, зразу ж виймайте надруковане. 

 

· Зберігайте комп'ютерні диски з конфіденційними документами та програмами у 

закритих шухлядах або сейфах. 

 

· Вимикайте ваш комп'ютер на ніч. 

 

· Нікому не давайте свої комп'ютерні диски. 

 

· Не відправляйте ніяких конфіденційних матеріалів електронною поштою, якщо тільки ви 

не впевнені на 100 відсотків, що ваша система безпечна. 

 

· Взявши портативний комп'ютер у ділову поїздку, не залишайте його без догляду ні в 

приміщенні фірми, куди ви приїхали, ні в готельному номері. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

  

 

 

А. Визначте, яка поведінка є ввічливою, а яка — ні. 

 

 



1. Підійшовши до ліфтів, нажати кнопки "Вверх" (або "Вниз") усіх ліфтів. 

 

2. Притримати руками двері ліфта для того, щоб усі бажаючі мали можливість вийти або 

зайти. 

 

3. На прохання когось із пасажирів нажати кнопку потрібного йому поверху. 

 

4. Попередити бажаючих зайти у ліфт: "Ліфт переповнений. Зачекайте, будь ласка, 

наступний ". 

 

5. Увійти до ліфта, як тільки відчиняться двері, до того, як пасажири вийдуть з нього. 

 

6. Пройти до стіни або вглиб ліфта, звільняючи місце для інших пасажирів. 

 

 

Б. Дайте відповіді "Так" чи "Ні". 

 

 

1. Через двері, які обертаються, гість проходить першим. 

 

2. Колеги починають рух по сходах незалежно під статі, у даній ситуації це не мас ніякого 

значения. 

 

3. Досить поширене правило ділового етикету - "Першим у двері проходить той, хто 

підійшов до них першим - працює також і утому випадку, коли до дверей наближаються 

гість та госполар офісу. 

 

4. Домовляючись про лілову зустріч, господарю не варто пояснювати гостю, як дістатися 

до офісу: гість -~ ие маленька дитина, сам розбереться. 

 

5. Зайшовши до кабінету господаря, гість без запрошення сідає на те місце, яке йому 

сподобалося. 

 

6. Неформальна бесіда на початку ділової зустрічі може тривати як завгодно довго. 

 

 

В. Виберіть правильний (найбільш підходящий) варіант відповіді. 

 

 

1. У робочому кабінеті/індивідуальному робочому місці можуть знаходитись: а) 

фотографія дітей/сімейна фотографія — на робочому столі; б) спортивні нагороди, 

отримані у шкільні та студентські роки — на відкритих полицях; в) диплом про 

закінчення міжнародних курсів менеджерів — на стіні; г) ікони — на стіні; д) підшивка 

літературного журналу за останні 5 років — на відкритих полицях або у шафі; е) коробка 

цукерок — на робочому столі. 

 

2. У тому випадку, коли ви бачите, що не встигаєте виконати дане вам завдання вчасно, 

ви: 

  

 

а) нікому нічого не говорите до встановленої дати, а на запланованій діловій зустрічі 

повідомляєте про затримку; 



 

 б) заздалегідь повідомляєте про затримку всіх зацікавлених осіб, пояснюєте причину і 

називаєте новий, реальний, на ваш 

 

 погляд, строк виконання завдання; 

 

в) заздалегідь повідомляєте про затримку всіх зацікавлених осіб і очікуєте від 

начальника/керівника, щоб він визначив новий 

 

 строк виконання завдання. 

 

 

3. Берегти та ефективно використовувати робочий час допомагають: 

 

а) впорядкований кейс/портфель; 

 

б) наявність кількох робочих щоденників; 

 

в) накопичення та зберігання усіх ділових паперів, з якими колись доводилось працювати; 

 

г) вміння чітко організувати та направляти ділову бесіду з колегою; 

 

д) планування заходів один за одним, без певного проміжку часу між ними: так можна 

встигнути зробити більше. 

 

 

СИТУАЦІЇ 

 

 

А 

 

 

Чоловік і жінка, які мають рівне службове становище, ідуть по коридору. Співробітниця 

підходить до дверей першою, при цьому чоловік поквапливо обходить її, щоб відкрити 

двері для неї. Співробітниця заперечує. 

 

Де допущено помилку? 

 

 

Б 

 

До вашого кабінету зайшов колега, який не має дозволу на роботу з конфіденційними 

матеріалами. Він — ваш хороший приятель. Незважаючи нате, що у вас на столі лежить 

документ, який містить закриту інформацію, ви пропонуєте колезі присісти до столу та 

випити з вами кави. Він погоджується і починає розмову про плани на наступні вихідні. 

 

Де було допущено помилку? 

 

 

 

Відповіді на контрольні запитання 

 



 

А 

 

Ввічливою є поведінка у ситуаціях: 2; 3; 4; 6. 

 

Неввічливою є поведінка у ситуаціях: 1; 5. 

 

 

Б 

 

1. Ні. Першим через двері, що обертаються, проходить не гість, а хазяїн офісу. Вийшовши 

із дверей, він чекає на гостя, а потім вказує йому напрямок подальшого руху. 

 

2. Так. Колеги починають рух по сходах незалежно від статі. Уданому випадку значення 

має, хто першим підійшов до них. 

 

3. Ні. Господар має відчинити двері і, притримавши їх, дати можливість гостю пройти 

першим. 

 

4. Ні. Домовляючись про ділову зустріч, господар має пояснити, як дістатися до 

офісу/визначеного місця, назвавши при цьому оптимальний маршрут. 

 

5. Ні. Гість чекає, поки хазяїн офісу не запропонує сісти і вкаже відповідне місце. 

 

6. Ні. Неформальна бесіда, як правило, триває 3—5 хвилин, потім присутні переходять до 

обговорення ділових питань. 

 

 

В 

 

1. а); в). Не варто виставляти у робочому кабінеті нагороди, отримані багато років тому, 

які, до того ж, ніяк не стосуються 

 

 вашої теперішньої діяльності. Предмети, пов'язані з релігією, краще за все тримати 

вдома: ваші релігійні погляди — ваша 

 

 власна справа. Так само вдома тримайте і старі журнали, якщо ви не можете змусити себе 

викинути їх або до цього просто 

 

 не доходять руки: захаращуючи кабінет, ви втрачаєте необхідне місце для ваших робочих 

паперів. До цього додається 

 

 можливість втратити час, розшукуючи серед журналів документи, які, ви думаєте, 

можливо там лежать (і яких там швидше 

 

 за все немає). Наявність старих літературних журналів у вашому кабінеті буде 

виправдана лише у тому випадку, коли ваша 

 

 робота передбачає їх постійне використання. Коробку цукерок краще за все тримати у 

закритому місці, наприклад у 

 

 шухляді: у такий спосіб вона не буде постійно спокушати вас. 



 

2. б). У тому випадку, коли ви не встигаєте з виконанням певної роботи, варто заздалегідь 

попередити про це всі зацікавлені 

 

 сторони, обов'язково пояснити причину затримки і назвати новий, на ваш погляд, 

реальний, термін виконання роботи. І зробити все можливе і неможливе, щоб вкластися у 

визначені вами строки. 

 

3. а); г). Велика кількість ділових щоденників тільки забиратиме час: вам доведеться 

перегортати сторінки не одного, а кількох записників. Наявність усіх старих паперів 

ніколи не допомагала у роботі: вони забирають місце і, як правило, не розкладені по 

файлах, а тому їх практично не можна використовувати. Навіть у тому випадку, коли старі 

папери впорядковані, переважна частина їх, очевидно, застаріла, а отже, вам не потрібна. 

Плануючи справи без необхідного додаткового проміжку часу між ними, ви наражаєте 

себе на небезпеку: у разі однієї — двох непередбачених затримок, запізнюватися на всі 

подальші заходи або просто бути змушеним відміняти чи переносити їх на інший день. 

 

 

СИТУАЦІЇ 

 

 

А 

 

 

Помилкою було заперечення з боку співробітниці на бажання колеги-чоловіка відчинити 

їй двері. Чоловік продемонстрував традиційні манери, які тепер все частіше поступаються 

місцем більш практичному діловому підходу до взаємовідносин між колегами різної статі. 

Та навіть думаючи, що співробітниця була права, вважаючи, що двері відчиняє той, хто 

першим до них підходить, слід визнати її неввічливість у тому, що вона звернула увагу на 

поведінку чоловіка (його бажання відчинити двері), але при цьому не дала йому 

можливості проявити себе джентльменом. 

 

Б 

 

 

У даному випадку співробітниками було допущено кілька помилок. Перша і 

найсерйозніша — незважаючи на те, що ваш колега не має доступу до закритих 

документів, ви залишили конфіденційні матеріали відкритими на столі, до якого 

запросили його підсісти. Необхідно було, як мінімум, перегорнути документ чистою 

стороною догори, а краще — заховати у шухляду чи сейф, адже ви не збираєтесь у 

найближчий час працювати з ним. До того ж, є вірогідність зіпсувати важливі папери 

кавою, яку ви з приятелем зараз зібралися пити і яку випадково можна розлити на стіл. 

 

Інша помилка, можливо, не така очевидна — ви перериваєте свою роботу (думки, що були 

у вас, можуть загубитися під час незапланованої перерви), збираєтесь пити каву і у такий 

спосіб втрачаєте свій час. Гає свій робочий час і ваш колега: плани на вихідні можна 

обговорити пізніше — протягом ланчу, у заплановані малі перерви або ж після роботи. 

Запрошення на каву не матиме ніяких зауважень лише у тому випадку, коли колега 

зайшов до вас у встановлений в офісі час відпочинку/ланчу. 

 

 

 



Розділ 6. Технічне обладнання офісу: новий етикет 

  

 

 

 

Дуже часто офісна техніка допомагає у наших справах, не менш рідко та сама техніка 

забирає у нас значну кількість часу. Хто не був роздратований, отримавши абсолютно не 

терміновий і не потрібний телефонний дзвінок під час роботи над важливим проектом? 

Можливо, хтось в останню хвилину перед зустріччю збирався зробити 20 копій звіту, а в 

результаті опинився перед копіювальною машиною, у якій не було паперу і стояв 

непідходящий розмір. 

 

Проблема, звичайно, полягає не у самій техніці, а в людях, які її використовують. 

Використання техніки, за допомогою якої ми можемо швидше й ефективніше 

співпрацювати з людьми, віддаленими від нас на значну відстань, не знімає необхідності 

бути ввічливими і поважливо ставитися до інших. Навпаки, саме нежива природа техніки 

посилює потребу у сердечних, людяних контактах. Як би нам не хотілося, зіткнувшись з 

грубістю та неповагою, звинуватити техніку, ми знаємо, що насправді відповідальною е 

людина. 

 

6.1. ВЕДЕННЯ ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ 

 

 

Кожен бізнес має два входи — двері та телефон. Більшість організацій/компаній/фірм 

мають набагато більше дзвінків, ніж клієнтів, які приходять у їхні офіси. Дуже часто ми 

оцінюємо компетентність працюючих, їх ставлення до клієнтів саме по тому, як вони 

відповідають на телефонні дзвінки, спілкуються по телефону. 

 

КОЛИ ДЗВОНЯТЬ НАМ 

 

 

Телефон є чи не найзручнішим способом спілкування. Він допомагає нам зв'язуватися з 

потрібними людьми; задавати питання і отримувати на них відповіді; координувати 

роботу співробітників, які знаходяться у різних місцях, а часом, і у різних містах чи 

країнах; замовляти різні товари і послуги. 

 

Водночас телефон може заважати нашій роботі, вносячи безлад і нервування. Як правило, 

це відбувається тоді, коли дзвонять нам. Ми відриваємося від важливої бесіди; 

відкладаємо роботу над своїми проектами, ставлячи пріоритети особи, що телефонує, 

вище за свої. 

 

Проблема, звичайно, полягає у тому, що людина, яка дзвонить, не знає, що відбувається у 

вашому офісі тоді, коли вона телефонує вам. І звичайно, це не ЇЇ проблема, що її дзвінок 

— сьомий за сьогоднішній ранок, а вам необхідно підготуватися до зустрічі, яка має 

розпочатися за 10 хвилин. 

 

Норми ділового етикету стверджують, що, незважаючи на будь-які обставини, ми повинні 

залишатися професіоналами, відповідаючи по телефону, що означає; виражати 

задоволення від отриманого дзвінка; бути готовими мати справу з проблемами, сумнівами 

та зауваженнями людей, які нам телефонують. 

  

 



ЩО ГОВОРИТИ 

 

 

Вдала відповідь по телефону, як і адекватне рукостискання, служить для того, щоб 

якнайкраще представити вас іншій особі відповідно до норм загальноприйнятого 

протоколу. Те, як ви відповідаєте по телефону, є вираженням не лише вашого власного 

іміджу, а й іміджу вашої організації. 

 

 

· Відповідайте на дзвінок без затримки. Піднімайте трубку після одного-двох гудків. Це 

створить у людини, яка телефонує, враження про вас як про відповідального та вмілого 

співробітника. Часом ви можете затриматися з відповіддю на дзвінок, не одразу піднявши 

трубку, тому що завершуєте термінову роботу або вийшли із-за столу. Але у будь-якому 

разі ваш телефон (як і всі телефони офісу) не може дзвонити більше чотирьох разів перед 

тим, як ви піднімете трубку. В іншому випадку ви просто можете пропустити важливий 

дзвінок і як результат втратити вигідну можливість. 

 

· Представляйте себе особі, яка дзвонить. Простого "Алло" чи "Слухаю" не достатньо. 

Слід назвати своє повне ім'я та назву компанії /відділу/департаменту. Сказавши, 

наприклад," Оксана Петренко, транспортний відділ" або "Компанія АБЦ, Оксана 

Петренко біля телефону", ви надасте особі, яка телефонує, необхідну інформацію, а також 

підштовхнете її до представлення себе у відповідь на ваші слова. Назвавши себе і свою 

компанію/відділ, ви також продемонструєте свій професіоналізм та готовність працювати. 

 

 

Дотримуйтесь цього правила, і відповідаючи по чужому телефону (по телефону за іншого 

співробітника — колегу). Скажіть: "Офіс Павла Кириленка, Сергій Марченко біля 

телефону". У такий спосіб особа, що телефонує, знатиме, що хтось готовий говорити з 

нею і бере на себе відповідальність за сказане. 

 

 

· Уникайте зайвих розпитувань. Не варто запитувати людину, що зателефонувала, "Чи я 

знаю Вас?"/ "Чи ми знайомі?" Такі слова можуть лише образити того, хто дзвонить, і 

змусять його почувати себе ніяково, адже своїм запитанням ви примусите людину 

здогадуватись, пам'ятаєте ви її, чи ні. До того ж, сказане вами може бути взагалі розцінене 

як небажання розмовляти з незнайомцями. Завжди виходьте з того, що людина, яка 

зателефонувала, повинна відчувати до себе повагу та увагу. 

 

 

Відповідаючи по телефону за іншу особу, яка у даний момент відсутня, також не 

розпитуйте більше, ніж цього потребує ситуація, а також не задавайте питань, які звучать 

очевидно недоброзичливо і неввічливо, як наприклад: "Чи він знає звідки ви?"; "У зв'язку 

з чим ви дзвоните?"; "І кого/чого це стосується?"; "У якій компанії ви працюєте?" 

 

 

· Називайте особі, що зателефонувала, ім'я співробітника, на якого ви переключаєте ЇЇ 

дзвінок. Людям не подобається, коли їх тримають у невідомості та водять по колу. Саме 

тому, якщо ви маєте перевести отриманий дзвінок на когось іншого, насамперед поясніть, 

чому ви це робите, а потім назвіть особу, з якою той, хто зателефонував, буде розмовляти 

далі. У будь-якому разі переключайте дзвінок лише у разі необхідності. 

 

 



· Без крайньої необхідності не відволікайтеся від телефонної розмови і не змушуйте 

співрозмовника довго очікувати продовження бесіди. Ввічливим буде запитати людину, 

чи може вона зачекати. При цьому уникайте запитання типу "Чи можу я Вас попростити 

зачекати?", тому що отримавши у відповідь "Так", ви не будете знати, що ж саме воно 

означає: "Так, Ви можете мене попросити" чи "Так, я можу зачекати". Краще просто 

сказати: " Чи можете Ви, будь ласка, зачекати?" Запитавши співрозмовника, обов'язково 

дочекайтеся його відповіді перед тим, як "переключитися" на іншу людину. 

 

Якщо співрозмовник очікує продовження розмови з вами, кожні ЗО—40 секунд 

повертайтеся до нього, щоб перевірити, чи продовжує він чекати. При цьому, за 

можливості поясніть, що відбувається: "Мені потрібні ще кілька хвилин, щоб з'ясувати 

необхідну Вам дату. Я можу попросити Вас зачекати, або можу передзвонити Вам за 

кілька хвилин". Надавши можливість вибору, ви у такий спосіб продемонструєте повагу 

до людини, яка зателефонувала, а також засвідчите, що вирішення її проблем є для вас 

пріоритетом. 

 

 

Завжди відверто кажіть людині, як довго їй доведеться чекати. Не варто говорити: "Я буду 

з Вами через хвилину", якщо ви не впевнені у цьому абсолютно. Краще сказати: "Я буду з 

Вами, як тільки відповім на цей дзвінок". 

 

Якщо ви не можете зробити те, що просить людина, яка зателефонувала, відносно швидко, 

краще передзвонити їй, аніж змушувати чекати. 

 

 

· Чітко визначайте, чи ви можете/будете відповідати на дзвінок. Ви або маєте можливість 

переговорити 3 тим, хто телефонує, або ні. Ніколи не вирішуйте, що цей дзвінок вас 

цікавить, виходячи лише з імені особи, яка зателефонувала. Це просто не ввічливо 

відповідати лише на певні дзвінки певних осіб. Будь-яка людина відчуватиме себе 

приниженою, якщо зрозуміє, що ви, будучи у своєму офісі, раптом "не можете" з нею 

говорити, тому що дзвонить саме вона, а не хтось інший. Подібною буде реакція і людини, 

яка зрозуміє, що її дзвінок ви розцінюєте як нетерміновий і тому пропонуєте їй 

передзвонити пізніше, ще раз (і не один). 

 

 

Директор департаменту однієї з фірм, Василь Золотаренко, зателефонував до офісу іншої 

організації. Трубку підняв секретар. Василь сказав, що йому необхідно переговорити з 

керівником, і почув у відповідь: "Я подивлюся, чи він на місці". Після цього секретар 

поставив дзвінок Василя на "холд". Але, як виявилося, він натиснув не ту кнопку і Василь, 

як і раніше, міг чути, що відбувається на іншому кінці телефонного дроту. 

 

Секретар же у цей час звернувся до свого начальника: "Це Василь Золотаренко. Ви будете 

говорити з ним?" 

 

Начальник відповів: "Не зараз. Скажи, хай передзвонить пізніше". Після цього секретар 

сказав Василю: "Його ще немає", хоча Василь знав, яка ситуація насправді. Зрозуміло, він 

почував себе ображеним, приниженим і роздратованим, що аж ніяк не допомогло розмові, 

коли він передзвонив пізніше. 

 

 

Пам'ятайте, що ви завжди можете заздалегідь попередити свого секретаря/помічника про 

те, на чиї дзвінки ви будете відповідати. 



 

 

· Приймаючи по телефону повідомлення для іншої особи, не забувайте про деталі. Уважно 

слухайте і детально занотовуйте почуте. Вам необхідно записати ім'я особи, що 

телефонує; номер її телефону; ім'я людини, якій адресоване повідомлення, та його суть. 

Навіть якщо особа, що телефонує, поспішає, не вагайтеся і за необхідності перепитуйте 

незрозуміле для вас (правильне написання імені, назви організації; відповідні цифри). 

Приймайте чітке, адекватне повідомлення, це допоможе людині, якій воно передане, 

уникнути непорозумінь та якнайшвидше відповісти на дзвінок. Ви ж, у свою чергу, 

виявите себе професіоналом. 

 

 

ЯК ГОВОРИТИ 

  

 

 

· Відповідаючи на телефонний дзвінок, говоріть чітко, зрозуміло, приємним голосом. Це 

буде свідченням як вашого професіоналізму, так і уважного, поважливого ставлення до 

особи, що телефонує. 

 

 

Під час розмови по телефону те, що ви говорите, і те, як саме ви це говорите (інтонація, 

тон вашого голосу), мають особливе значення, тому що візуальні компоненти вашого 

професійного іміджу (те, що бачать ваші співрозмовники при особистій зустрічі з вами) 

відсутні. Назвавши лише своє ім'я та організацію, ви можете створити про себе враження 

як про зацікавлену, готову до співпраці, привітну, або ж, навпаки, байдужу, холодну 

людину. Подальша розмова, як правило, буде розвиватися на основі першого враження від 

ваших слів. 

 

 

Варто взяти за правило ставитися до тих, хто вам телефонує, так, як ви ставитесь до 

гостей у вашому офісі чи вдома. У такий спосіб ви доб'єтесь їхньої поваги та 

доброзичливого ставлення. Ввічливість та люб'язність щодо осіб, які телефонують, 

підвищать як ваш професійний імідж, так і репутацію організації, у якій ви працюєте. 

 

 

· Намагайтеся, щоб співрозмовник не відчував, що ви обмежені у часі, навіть якщо воно 

так і є. За допомогою невеликої практики, а також глибокого вдиху, ви можете створити 

враження, що маєте стільки часу для бесіди, скільки це необхідно. Якщо ж вам 

зателефонували у зовсім непідходящий час, запитайте, чи можете ви передзвонити 

пізніше та назвіть конкретний час. 

 

· Говоріть повільно та зрозуміло. Звертайте увагу на те, як ви вимовляєте слова. 

Посміхніться, щоб ваш голос звучав з достатнім оптимізмом. 

 

· Стежте за тоном вашого голосу. Не шепотіть, не кричіть і не підвищуйте голосу. 

 

· Ніколи не їжте та не жуйте гумку, розмовляючи по телефону. Якщо ви відчуваєте, що 

зараз чхнете або почнете кашляти, відверніться і закрийте рот або трубку рукою, а потім 

вибачтесь. 

 



· Уникайте сторонніх розмов. Якщо телефон задзвенів під час вашої розмови з кимось із 

присутніх, перед тим, як підняти трубку закінчіть, те що говорили, навіть якщо це буде 

"Вибачте, будь ласка". У тому випадку, коли під час телефонної розмови, вам необхідно 

перерватися, щоб коротко переговорити з кимось із присутніх, вибачтесь перед особою, 

яка зателефонувала. Якщо вам необхідно з'ясувати щось у присутніх у кімнаті для того, 

щоб допомогти людині, яка подзвонила, запитайте її, чи згодна вона зачекати, або скажіть: 

"Я зараз подивлюся/перевірю". У такий спосіб ви дасте їй зрозуміти, чому ваша увага буде 

переключена на іншу особу. 

 

· Враховуйте можливість почути співрозмовником сторонні звуки у приміщенні, з якого 

ведеться розмова. За 

 

 необхідності перейдіть у більш тихе місце, закрийте вікно, вимкніть радіо. 

 

· Не слід під час розмови без гострої потреби друкувати на комп'ютері, людина, що 

подзвонила, може почути звук та розцінити його як вияв вашої неуваги та неповаги до неї. 

  

 

· Якщо на лінії з'явилися шуми або ж розмова час від часу переривається внаслідок 

технічних причин, запропонуйте передзвонити. Більш ввічливим буде витратити час, щоб 

позбутися технічних проблем (сторонніх звуків), аніж протягом усієї розмови бути 

роздратованим і не зосередженим. 

 

· Не затягуйте розмову. Короткі розмови бережуть час, і ваші співрозмовники будуть 

вдячні за це. Звичайно, всі із задоволенням сприймають певну міру особистих запитань, 

наприклад: "Як поживаєш?" або "Якою була Ваша поїздка?*', але детальне обговорення 

особистих проблем, як і затяжна розмова ні про що, — непідходяще заняття у ділових 

ситуаціях і, як правило, не цікаве для більшості людей. 

КОЛИ ДЗВОНИМО МИ 

 

 

Коли ми дзвонимо по телефону, хорошими манерами, як і корисним для справи, буде 

намагання зробити розмову якомога зручнішою та ефективнішою для особи, якій ми 

телефонуємо. Для того, щоб ваш дзвінок був максимально ефективним і безпроблемним, 

варто не забувати про таке: 

 

 

· Будьте організованим, підготуйтеся до розмови. Заздалегідь відправте поштою або 

факсом матеріали, які будете обговорювати. Таким чином ви зможете за необхідності під 

час розмови звертатися до них разом з вашим співрозмовником. Майте всі необхідні 

папери перед собою, а не у сусідній кімнаті. 

 

 

Продумайте, що ви збираєтесь сказати, до того, як зателефонуєте. Варто записати основні 

положення, які ви збираєтесь об говорити, і під час бесіди відзначати, що було сказано. 

 

 

Розділіть вашу бесіду на блоки і після кожного робіть паузу, достатню для того, щоб ваш 

співрозмовник міг відповісти. 

 

 



· Вибачтесь, якщо набрали чужий номер, або телефон з'єднав вас неправильно. Не кидайте 

мовчки трубки. Це не ввічливо, до того ж сучасна техніка надає можливість з'ясувати, з 

якого номера був зроблений дзвінок. Ваш телефон можуть визначити і передзвонити вам, 

що у свою чергу може негативно позначитися як на вашій репутації, так і репутації вашої 

організації. Щиро вибачтесь, як би вас не дратувала ситуація. Щоб не гаяти нічий час, 

скажіть: "Вибачте, очевидно, я набрав неправильний номер". Цього буде досить. 

 

 

Перед тим, як покласти трубку, ви можете запитати, чи збігається набраний вами номер з 

номером, який відповів. Можливо, у ваших записах допущена помилка. Переконайтеся, 

що ви не набиратимете неправильний номер вдруге. На закінчення не забудьте 

попрощатися. 

 

 

· Чітко представляйтеся. Якщо відповів секретар, скажіть:" Доброго дня! Це Леонід 

Шевчук з компанії АБВ. Чи 

 

можу я переговорити з паном Добренком?" Представтеся і особі, з якою вас з'єднали. 

 

 

Ніколи не слід думати, що можна опустити привітання у тому разі, коли телефонуєте 

людині, з якою часто спілкуєтеся по телефону. Неввічливо заставляти співрозмовника 

здогадуватися, хто саме говорить, відволікаючись при цьому від суті розмови. 

 

 

· Запитайте, чи має співрозмовник можливість переговорити з вами. Телефонний дзвінок 

без попередньої домовленості може бути таким самим виявом поганих манер, як і не 

запланований візит до чужого офісу. Ви можете сказати щось подібне: "Романе, мені 

необхідно переговорити з тобою про наступну презентацію. Думаю, це займе хвилин 

десять. Чи ти можеш зараз говорити?/Чи ти маєш зараз час?" 

 

 

· Якщо ви залишаєте повідомлення з проханням передзвонити вам, дайте номер вашого 

телефону, а не кажіть "Він знає". Це заощадить час іншої особи і буде виявом поваги з 

вашого боку. Вкажіть також найзручніший час для того, щоб застати вас на місці, 

особливо, якщо ви плануєте певний час бути за межами офісу. 

 

 

· У відповідній ситуації попередьте співрозмовника, що вашу бесіду слухатиме третя 

людина, особливо, якщо ви використовуєте спікерфон. Ви можете сказати: "Пане 

Гнатенку, разом зі мною у кабінеті пані Орлова, керівник відділу планування, вона готова 

відповісти на всі ваші можливі запитання з цього приводу". 

 

 

· Пам'ятайте, що перший дзвінок має перевагу. 

 

Якщо тільки це не президент компанії телефонує вам з Австралії, намагайтеся не 

переривати розмову, яку ви ведете у цей момент, і не відповідати на інші дзвінки. 

 

· Уникайте сторонніх відволікань. Не ведіть паралельну бесіду з кимось, присутнім разом 

з вами у кімнаті. Якщо вам необхідно на певний короткий момент призупинити розмову, 



попередьте про це людину на лінії. Можна сказати: "Вибачте мене на хвилину"/"Вибачте, 

я буду з вами через одну хвилину". 

 

 

Якщо під час вашої розмови по телефону до кабінету зайшов хтось із колег і не виявляє 

наміру вийти, навіть побачивши вас зануреним у бесіду, зробіть паузу, вибачтесь перед 

співрозмовником ("Вибачте мене"), а потім ввічливо, але твердо скажіть гостю: "Я із 

задоволенням переговорю з Вами, як тільки закінчу розмову." 

 

 

У тому випадку, коли у вашому кабінеті перебуває візитер, не піднімайте трубки 

телефону, якщо тільки ви не очікуєте важливий дзвінок. При цьому не забудьте дати 

відповідне пояснення гостю. 

 

 

· Стежте за своєю мовою. Звертайтеся до співрозмовника по імені, використовуючи 

правильну назву його посади чи титулу. Особливу увагу приділяйте словам "Ви"/"ти", 

уникаючи зауважень типу: "Ви забули", "Ти повинен" і т. д. Краще викладати свої 

зауваження у формі запитань: "Ви відправили мені звіт, який ми обговорювали?" 

Використовуйте вирази: "Я розумію", "Так", "Зрозуміло", щоб заохотити співрозмовника 

до продовження розмови. Намагайтеся відповідати на сказане у позитивному тоні: "Буду 

радий зайнятися цим проектом". 

 

· Вчасно і адекватно завершуйте розмову. Говорити по телефону занадто довго, це так 

само, як засидітися в гостях. Ви можете думати, що співрозмовник захоплений бесідою, а, 

насправді, він вже давно роздратовано стукотить пальцями по столу, чекаючи на 

найменшу паузу, щоб тактовно закінчити розмову. Намагайтеся відчути, коли розмова 

переходить за розумні межі, і зупиняйте себе. 

ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС РОЗМОВИ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

 

На жаль, ви не можете повністю гарантувати успіх телефонної розмови, багато залежить 

від вашого співрозмовника. Для того, щоб зробити ваше спілкування максимально 

ефективним, необхідно знати, як вирішувати проблеми, що можуть виникнути під час 

телефонної розмови; знати, як поводити себе у тих випадках, коли бесіда по телефону "іде 

важко". 

ПРОБЛЕМА  ЩО РОБИТИ  

Лінія роз'єднана  Особа, яка зателефонувала, має передзвонити  

Ви зайшли до кабінету колеги і побачили, що він розмовляє по телефону  Тихо 

вибачтесь і вийдіть  

Хтось відволікає вас і намагається перервати вашу розмову по телефону, щоб вирішити 

інші питання  Вибачтесь перед співрозмовником і скажіть візитеру, що зможете приділити 

йому увагу пізніше  

Ваш колега не відповідає на телефонні дзвінки/повідомлення на автовідповідачі  Будьте 

поважливі до особи, що телефонує. Знову запишіть повідомлення для колеги. За 

можливості, допоможіть особі, що телефонує, вирішити її проблему  

Хтось не відповідає на ваші дзвінки/ повідомлення на автовідповідачі  Зателефонуйте 

ще раз. Залишіть повідомлення, у якому вкажіть крайній строк  

Ви не маєте часу поговорити з особою, яка зателефонувала  Скажіть про це і 

запропонуйте, що ви передзвоните  



Особа, що зателефонувала, роздратована  Дайте можливість заспокоїтися. 

Максимально мінімізуйте вияв будь-яких емоцій під час розмови з цією людиною. 

Визначте причину роздратованості. Якщо можна, вирішіть проблему  

ПРОБЛЕМА  ЩО РОБИТИ  

Особа, що зателефонувала, не може чітко викласти свої думки  Задавайте питання. 

Підсумовуйте сказане, робіть висновки  

Хтось наполегливо і без упину вам дзвонить  Прямо скажіть, що ви не маєте 

можливості постійно відволікатися від роботи, щоб відповісти на необов'язкові дзвінки. 

Пообіцяйте передзвонити, якщо вам буде необхідно зв'язатися з цією людиною  

Ви почули приватну розмову по телефону  Завжди намагайтеся знайти приватне 

місце, щоб обговорити персональні проблеми по телефону. Робіть це не у робочий час 

Зробіть вигляд, що ви не слухаєте, або відійдіть у сторону, коли хтось обговорює особисті 

питання 

 

 

6.2. ВИКОРИСТАННЯ АВТОВІДПОВІДАЧІВ, МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ТА 

ПЕЙДЖЕРІВ (БІПЕРІВ) 

  

ВИКОРИСТОВУЄМО АВТОВІДПОВІДАЧ 

 

 

Автовідповідачі дають нам змогу практично завжди відповідати на телефонні дзвінки. 

Вони допомагають тим, хто телефонує, адже, залишивши своє повідомлення, людина 

відчуває, що вона зробила якщо не всю, то половину справи. Особам, яким телефонують, 

автовідповідачі допомагають тим, що надають можливість не відволікатися на розмови у 

незручний, не підходящий для цього час. 

 

Ніколи не варто використовувати автовідповідачі для відсіювання небажаних дзвінків, 

беручи трубку лише тоді, коли з машини звучить "потрібний" голос. Значно краще (і 

ввічливіше) зачекати 10 хвилин і передзвонити потрібній людині, аніж піднімати трубку, 

після того, як прозвучить усе повідомлення. 

 

 

Записуючи вітання на своєму автовідповідачі, варто не забувати: 

 

· назвати своє повне ім'я; 

 

· викласти повідомлення у стислій формі і говорити по суті. Нагадайте особі, яка 

телефонує, щоб вона залишила свої дані (ім'я, назву організації і т. ін.), номер телефону та 

коротке повідомлення; 

 

· уникати жартів; 

 

· чітко вказати, як працює ваша система. Обов'язково зазначте, чи є ліміт часу для запису 

повідомлення. Якщо "необхідно дочекатися третього/короткого сигналу", щоб почати 

запис, скажіть про це; 

 

· вказати час, коли ви будете на місці, або коли ви зможете перевірити повідомлення на 

своєму автовідповідачі. При цьому будьте якомога точними: "Я буду на місці після 

третьої" краще, ніж "Буду після обіду." 

 

Ваше повідомлення може бути приблизно таким: 



 

"Павло Нечитайло біля телефону. Я буду на семінарі у понеділок та вівторок і повернуся в 

офіс у середу. Залиште, будь ласка, Ваше повідомлення, щоб я зміг зателефонувати Вам". 

 

Або: 

 

"Добрий день. Це Світлана Чередняк з відділу планування компанії АБВ. Мене або немає 

в офісі, або я на іншій лінії. Залиште свої ім'я та номер телефону, і я передзвоню Вам, як 

тільки матиму можливість". 

 

Залишаючи повідомлення на автовідповідачі: 

 

· Уважно слухайте привітання, щоб точно знати, що ви додзвонилися тому, чий номер 

набирали. 

  

 

· Говоріть повільно і чітко. Починайте зі свого імені та номера телефону. 

 

· Переконайтеся у відсутності сторонніх шумів. 

 

· Не говоріть про особисті або конфіденційні питання — ваше повідомлення може 

прослухати третя особа. Навіть при тому, що прослуховування чужих повідомлень — 

явний вияв поганих манер, така практика, на жаль, досить поширена. 

 

· За необхідності повідомте власника автовідповідача про неполадки з технікою. 

 

· Повторіть своє ім'я та номер телефону наприкінці повідомлення. Це дуже важливо, тому 

що людині не доведеться розшукувати ваш телефон у своїх записах або прослуховувати 

повідомлення ще раз. 

 

· Закінчуйте повідомлення ввічливо і відповідно до технічних вимог. Не кидайте трубку 

на півслові. 

 

 

ЯК ШВИДКО ВІДПОВІДАТИ НА ПОВІДОМЛЕННЯ, ЗАЛИШЕНІ НА 

АВТОВІДПОВІДАЧІ? 

 

 

Співробітник банку Із занадто високою самооцінкою встановив для себе правило щодо 

повідомлень, залишених на його автовідповідачі: він відповідав лише на дзвінки тих 

людей, які тричі телефонували йому. Застосувавши це правило щодо важливого клієнта, 

він допустив серйозну помилку. Одного телефонного дзвінка від його начальника було 

досить для того, щоб співробітник назавжди забув своє правило. 

 

 

Неповернення телефонних дзвінків (не реагування на повідомлення, залишені на 

автовідповідачі) — одна з найбільш частих причин виникнення незадоволення, різного 

роду проблемних ситуацій як у щоденному житті, так і у діловій сфері. Тому, наприклад, у 

деяких компаніях, які займаються продажем товарів та послуг, існує правило відповідати 

на дзвінки не пізніше, ніж протягом години! В іншому випадку можна втратити 

потенційного клієнта. 

 



 

Діловий етикет встановив певні загальні норми щодо відповіді на повідомлення, залишені 

на автовідповідачі: 

 

 

· Відповідь на повідомлення, залишені на автовідповідачі, дається не пізніше 24 годин. У 

тому випадку, коли людина, якій ви телефонуєте, відсутня, не забудьте залишити своє 

повідомлення. Навіть, якщо ви не маєте повної інформації, яка необхідна клієнту або 

колезі, важливим буде вияв вашої відповідальності і готовності співпрацювати, які є 

основними компонентами ввічливості. У тому випадку, коли за будь-яких причин ви не 

можете зателефонувати самі, попросіть, щоб це зробила інша (компетентна) особа. 

 

 

Передзвонивши людині для того, щоб попередити про затримку в роботі або про 

неможливість надати їй допомогу, ви тим самим усе одно зробите їй послугу; Ваш дзвінок 

дасть людині можливість знати реальну ситуацію і відповідно діяти. Затримка дзвінка з 

поганими новинами лише погіршить ситуацію. Можливо, хтось збирається прийняти 

відповідне рішення на основі того, що ви (він сподівається) скажете йому. Чим раніше ви 

надасте реальну інформацію, тим більш свідомо буде діяти інша людина. 

 

 

· Відповідайте на дзвінок тоді, коли ви пообіцяли це зробити. Пообіцявши передзвонити 

"у наступний вівторок"/ "як тільки закінчиться семінар", зробіть, як сказали. Не тримайте 

людину у "підвішеному" стані, як ми знаємо: "Немає нічого гіршого, аніж чекати та 

доганяти." 

 

· Якщо ви назвали час, коли вам можна зателефонувати, обов'язково будьте на місці. У 

тому випадку, коли раптом виникли неочікувані проблеми, поводьтеся так, як і у ситуації, 

коли необхідно перенести будь-яку іншу ділову зустріч. 

 

· Якщо деякий час вас не буде в офісі, попередьте секретаря/колег про те, коли точно ви 

повернетесь. Таким чином особа, якій необхідно з вами переговорити, не отримає кілька 

абсолютно різних варіантів відповідей про час, коли вас можна застати на місці. Будь-хто 

впаде у відчай, коли на свій перший дзвінок отримає відповідь: "Він має зараз 

повернутися", подзвонивши вдруге, почує: "Він буде в офісі після обіду" і, нарешті, 

зателефонувавши втретє, дізнається, що: "О, він взяв цей тиждень за свій рахунок." 

Особливо важливо точно вказати час свого повернення до офісу в тому випадку, коли 

хтось із колег має можливість підняти трубку вашого телефону раніше, ніж спрацює 

автовідповідач. Непоганою ідеєю може бути спеціальна записка, покладена на робочому 

столі біля телефону, із зазначеним у ній часом, коли ви розраховуєте повернутися до 

офісу. 

 

 

ВИКОРИСТОВУЄМО МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН 

 

 

Використання мобільних телефонів — одне з найскладніших питань ділового етикету. 

Наявність мобільного зв'язку привела до того, що особа, яка телефонує, як правило, очікує 

миттєвого з'єднання з потрібною їй людиною і вирішення своїх проблем. При цьому 

частіше за все не беруться до уваги час дзвінка, місцезнаходження співрозмовників та 

тема бесіди. Значна кількість компаній у наші дні очікує, що, дякуючи мобільному зв'язку, 



їх співробітники за необхідності будуть завжди "під рукою", навіть знаходячись за 

межами офісу або ж перебуваючи у відпустках. 

 

 

Не маючи можливості контролювати дії інших, ви можете і повинні дотримуватися 

правил етикету щодо використання мобільних телефонів: 

 

 

· Залишайте свій телефон увімкненим лише тоді, коли дзвінки на ваш телефон не будуть 

створювати незручностей для інших 

 

· Уникайте дзвінків на ваш телефон, які б переривали бесіду з людиною, яка знаходиться 

поруч з вами. Перед початком розмови вимкніть телефон (переставте його на режим 

прийому повідомлень) або попередьте співрозмовника, що ви очікуєте важливий дзвінок 

(він має бути саме таким), вибачтесь, почувши сигнал. 

 

· Концентруйте свою увагу лише на одній особі (тій, яка знаходиться поруч з вами). Коли 

ви розмовляєте э людиною, яка знаходиться поруч, приділяйте їй всю свою увагу. Якщо 

ви чекаєте на дзвінок, ваша увага до співрозмовника, очевидно, буде неповною. Якщо ви 

тільки завершили розмову по телефону, ви також швидше за все ще будете думками зі 

своїм співрозмовником і, як результат, знову не зможете повністю приділити увагу 

людині, яка знаходиться поруч. 

 

 

· Почувши дзвінок, зразу ж вибачтесь перед будь-ким, хто знаходиться з вами поруч. 

Намагайтеся не затягувати розмову і якомога швидше закінчіть її. Ніколи не відповідайте 

на дзвінки у місцях або у манері (тон голосу, мова і т. ін.), які були б незручними або 

неприйнятними для інших. 

 

 

· Утому випадку, коли вам необхідно подзвонити із публічного місця, відійдіть якомога 

далі від інших людей і говоріть якомога тихіше. Виявом надзвичайно поганих манер буде 

неприйняття до уваги почуттів і реакції оточу-, ючих на те, що ви говорите, і на те, як ви 

говорите. Коли тема розмови дуже важлива, легко забути, що поруч знаходяться інші 

люди. Багато хто і не підозрює, як дратують і відволікають розмови, які точаться навколо і 

які немає ніякої можливості не слухати. 

 

 

· Використання мобільного телефону на вулиці або у таксі абсолютно допустиме, якщо 

для цього є вагома причина: якщо ви запізнюєтесь на зустріч; якщо ви забули передати 

важливу інформацію; якщо ви згадали про необхідність переговорити з колегою перед 

початком засідання. Не забувайте лише у подібних ситуаціях, ідучи вулицею, не говорити 

дуже голосно — підвищивши без необхідності голос, ви можете створити у перехожих 

враження про себе як про людину, яка намагається привернути до себе увагу інших. Не 

забувайте також про безпеку, особливо переходячи вулицю або йдучи крізь натовп. 

 

 

· Не залишайте свій телефон увімкненим під час ділових засідань. У тому випадку, коли 

ви очікуєте важливий терміновий дзвінок, отримайте дозвіл головуючого не вимикати 

телефон і вийдіть із приміщення, де проходить засідання, як тільки почуєте/ відчуєте 

сигнал. 

 



 

· Ніколи не залишайте увімкненим свій телефон під час публічних заходів: у кінотеатрах, 

театрах, на концертах, у церкві, в аудиторії, на похороні. У тому випадку, коли ви забули 

вимкнути телефон і він почав дзвонити, вибачтесь перед оточуючими і якомога швидше 

притиште його/ вимкніть звук, навіть якщо це означатиме вимкнути його, не відповівши. 

 

 

· У ресторанах можна залишити телефон увімкненим лише у тому випадку, коли ви 

очікуєте на особливо важливий або терміновий дзвінок. У принципі ж вважається 

неповажливим і непрофесійним дзвонити і приймати дзвінки під час ділових та світських 

їж. 

 

 

 

 

· Уникайте розмов по телефону, сидячи за кермом автомобіля. Недавні дослідження 

показали, що кількість аварій машин, водії яких розмовляли по телефону під час руху, 

дорівнює кількості аварій машин, водії яких були нетверезими. Інші дослідження свідчать, 

що водії, які, ведучи машину, розмовляють по телефону, у такий спосіб у чотири рази 

більше наражаються на небезпеку потрапити в аварію, ніж водії, що уникають телефонних 

розмов. 

 

 

Якщо ваша робота передбачає часті переїзди машиною, за можливості купіть модель 

телефону зі спікерфоном або з технологією блу тус ("blue tooth"), які дадуть вам 

можливість контролювати кермо двома руками. 

 

 

· Ніколи не відповідайте на дзвінок мобільного телефону і не починайте розмову, будучи 

у ванній чи туалеті: ви можете потрапити у дуже неприємну ситуацію. 

 

· Завжди пам'ятайте, що оточуючі можуть почути вашу розмову по телефону. Ніколи не 

називайте імен клієнтів та ділових партнерів, обговорюючи справи по телефону. Уникайте 

обговорення конфіденційних або делікатних питань, особливо в офісі або у публічних 

місцях, — мобільні телефони ніколи не гарантують безпеки. 

 

 

· За можливості купуйте модель телефону, яка має беззвучний режим, — ніхто крім вас не 

знатиме, що ваш телефон дзвонить. При цьому не варто, відчувши рух телефону, кожен 

раз здригатися, викликаючи здивовані погляди оточуючих. 

 

 

· У тих ситуаціях, коли ваш телефон вимкнений, використовуйте систему прийняття 

телефонних повідомлень. 

 

 

6.3. КОМП'ЮТЕРИ, ФАКС ТА КОПІЮВАЛЬНА ТЕХНІКА В ОФІСІ 

  

 

 

Як би нам не хотілося думати, що технічне обладнання, яке є в нашому офісі, належить 

нам, ми знаємо, що насправді це не так. Ми використовуємо його тимчасово і, навіть 



маючи виняткове право користування ним, не являємося його власниками — власником є 

наша організація. У тих випадках, коли іншим співробітникам необхідно використати те 

саме обладнання, ми, надаючи їм таку можливість, повинні виходити із основних 

принципів ввічливості та порядності для того, щоб загальний робочий процес 

продовжувався без переривань та затримок. 

 

 

При тому, що для кожного окремого виду технічного обладнання є окремий набір правил, 

існує кілька принципових загальних норм використання офісної техніки: 

 

 

· Навчіться правильно користуватися технічним обладнанням. Якщо ви будете виходити зі 

своїх здогадок, а не з відповідних знань, ви, не бажаючи того, можете стати причиною 

затримки роботи інших співробітників. 

 

· Якщо ви використовуєте конкретне обладнання з іншими, робіть це по черзі 

(дотримуйтесь черги). 

 

· Якщо обладнання не працює, полагодьте його, якщо вмієте, або зверніться до 

відповідної особи, яка може це зробити. 

 

· Якщо необхідно поповнити папір, картридж тощо, зробіть це. 

 

· Якщо ви берете обладнання у тимчасове користування, ви маєте повернути його у 

такому ж стані, у якому отримали. 

 

· Не беріть у користування обладнання, яке вам не належить, без відповідного дозволу. 

 

· Не проглядайте чужі документи, які можуть знаходитися біля офісної техніки. 

 

· Після користування технікою, залиште обладнання та місце біля нього чистим, охайним 

та готовим для роботи на ньому іншого співробітника. 

 

ВИКОРИСТОВУЄМО КОМП'ЮТЕРИ 

 

 

Кожен співробітник повинен знати, як використовувати комп'ютери в офісі. Це його 

прямий обов'язок. Якщо пройшовши відповідний курс (інструктаж), ви все одно маєте 

питання, потребуєте допомоги, звертайтеся за нею до відповідної особи або до інших 

колег у зручний для них, а не для вас, час. Нижче наведені основні правила використання 

офісних комп'ютерів: 

 

 

· Координуйте свою роботу на комп'ютері з іншими проектами. Це дасть можливість 

співробітникам, які паралельно з вами використовують даний комп'ютер, заздалегідь 

знати, коли він буде вільний. Реально оцінюйте, як багато часу вам потрібно. Поважайте 

запроваджену в офісі практику використання комп'ютерів (хто, коли, як довго) та завжди 

надавайте перевагу проектам, що мають першочергове значення. 

  

 

 

· Поповнюйте папір у принтері, додавайте тонер, докладайте нові дискети (за наявності). 



 

 

· Коли необхідно відремонтувати офісний комп'ютер, звертайтеся до відповідної особи. 

 

 

· Не змінюйте програмну конфігурацію комп'ютера, яким користується кілька 

співробітників, для своїх власних потреб. 

 

 

· Не використовуйте диски або пасворди інших співробітників без їх відповідного 

дозволу. Завжди підписуйте та маркіруйте власні дискети: це не лише буде заощаджувати 

ваш час, а й допоможе вашим колегам у тому випадку, коли ви, за будь-яких причин, 

будете відсутні. 

 

 

· Усі конфіденційні матеріали, включаючи комп'ютерні файли, мають бути 

конфіденційними (закритими для осіб, які не мають відповідного права користуватися 

ними). 

 

 

· Ніколи не зазирайте в екран монітора через плече працюючого, не читайте конфіденційні 

плани, звіти, файли. 

 

 

· Не забувайте дотримуватися чистоти у робочому просторі і забирати з собою всі свої 

матеріали та документи після завершення роботи. 

 

 

· Ввічливим та розумним е дотримування політики вашої організації щодо комп'ютерних 

ігор на офісній техніці. 

 

ВИКОРИСТОВУЄМО ФАКС 

 

 

Сьогодні ми розглядаємо факс як швидку форму поштового відправлення. Але не завжди 

відправлене нами знаходить свого адресата. Для того, щоб максимально ефективно 

використовувати факс у своїй роботі, варто не забувати про основні принципи: 

 

 

· Завжди перевіряйте, чи вся необхідна інформація міститься на першій сторінці ("cover 

page"). До неї належать: номери телефону і факсу, на який відправляється 

повідомлення/інформація/матеріали; номери телефону і факсу, з якого відправляються 

матеріали; ім'я особи, назва департаменту/підрозділу, куди відправляється факс; ім'я 

особи, назва департаменту, звідки відправляється факс; кількість сторінок у відправленні; 

дата і час відправлення; будь-які повідомлення, у тому числі повідомлення про те, чи є 

терміновим дане відправлення. 

 

· Не відправляйте матеріали, що містять різного ступеня закриту інформацію, без 

відповідного дозволу. 

 

· Не відправляйте факсом матеріали, які потребують власноручного підпису/підписів. 

 



· Відправляючи матеріали на факс, яким користується не одна людина, завжди 

телефонуйте відповідній особі з тим, щоб вона знала, коли саме очікувати відправлене. Це 

має особливе значення для великих організацій, де принтер факсу може знаходитися 

далеко від адресата. До того ж, у деяких установах факс включається лише у певний час, 

тому попередній дзвінок також необхідний. 

 

· Творчо вибирайте час відправлення вашого факсу — можливо, рано-вранці або під час 

перерви, тоді ваша робота не перетинатиметься з роботою інших співробітників. При 

відправленні міжнародних факсів враховуйте різницю в часі. 

 

· Дотримуйтеся правил компанії щодо користування факсом для власних потреб: у деяких 

організаціях співробітники ні за яких умов не можуть користуватися факсом для власних 

справ; у деяких — по офісному факсу можливо замовити квитки на виставу або ланч; в 

інших установах дозволяється використовувати факс офісу для будь-яких потреб 

співробітників. 

 

· Якщо ви зібралися відправити необхідні вам документи і побачили на факсі матеріали, 

які надійшли раніше, покладіть їх у відділення для надходжень на ім'я відповідної особи 

(адресата) і не читайте далі першої сторінки. Скажіть про факс, що прийшов, адресату, це 

звільнить людину від необхідності розшукувати Його по всьому офісу, перебуваючи у 

сумнівах щодо його надходження взагалі. 

 

· Не змінюйте програмування факсу та номери, що набираються автоматично, без 

відповідного дозволу. 

 

· Поповнюйте папір І тонер. Якщо можете, звільняйте факс від паперу, що застряв. 

 

· За необхідності повідомляйте відповідну особу про наявні несправності. 

ВИКОРИСТОВУЄМО КОПІЮВАЛЬНУ ТЕХНІКУ 

 

 

При використанні копіювальної техніки проблеми, що виникають, як правило, можна 

віднести до однієї з двох категорій: 

 

1) робота великого обсягу та 

 

2) догляд за технікою. 

 

Для кожного з названих типів ситуацій є відповідні правила. 

РОБОТА ВЕЛИКОГО ОБСЯГУ 

 

 

· Як правило, особа, яка підійшла першою, першою ж робить копії. У тому випадку, коли 

двоє співробітників підійшли одночасно, першою користується технікою особа, якій 

необхідно зробити менше копій. 

 

· Якщо іншим співробітникам треба зробити малу кількість копій, лише з однієї-двох 

сторінок, дайте їм таку можливість, перервавши вашу роботу великого обсягу. Якщо ви 

підійшли тоді, коли хтось копіює великий обсяг матеріалів, можна запитати: "Чи не 

будете Ви/ти проти, якщо я Вас/тебе перерву? Мені треба зробити лише дві копії". 

 

 



Однак якщо співробітник з роботою великого обсягу витратив багато часу та зусиль, 

готуючи техніку саме для його потреб — вклав спеціальний папір, встановив необхідний 

йому (більший або менший) розмір, розмістив графіки чи діаграми на сторінці — 

ввічливим буде не переривати його роботи, а, за можливості, повернутися пізніше. 

 

Після завершення копіювання матеріалів великого обсягу впевніться у наявності паперу та 

за необхідності поповніть його. 

 

Не використовуйте офісну техніку для копіювання особистих матеріалів, якщо тільки ви 

не принесли власний папір і робите це у неробочий час. Обов'язково впевніться, що 

копіювання особистих матеріалів на офісній техніці є прийнятною практикою у вашій 

організації. 

 

 

ДОГЛЯД ЗА ТЕХНІКОЮ 

 

 

· За необхідності самостійно міняйте картридж/поповнюйте тонер, звільняйте машину від 

паперу, що застряв усередині. Якщо ви не знаєте, як це зробити, ви повинні звернутися до 

відповідної особи, яка може вам допомогти. Не залишайте проблемну ситуацію іншому 

співробітнику. 

 

· Не забувайте після використання знову встановити звичайний режим та кількість копій 

— як правило, один екземпляр розміру стандартної сторінки. 

 

· Прибираючи за собою, не забудьте забрати ваш оригінал (матеріали, які копіювали). 

Дуже часто важливі, конфіденційні документи залишаються в машині, де їх, зрозуміло, 

можуть знайти і знаходять інші. 

 

 

6.4. ЕТИКЕТ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ (E-MAIL) 

  

 

 

Електронна пошта — зручний спосіб швидкого та ефективного спілкування. Він, 

очевидно, ніяк не схожий на написання довгих документів, але водночас це і не телефонна 

розмова чи бесіда з людиною, що знаходиться поруч з вами. Електронна пошта 

позбавлена надзвичайно важливих елементів спілкування — виразу обличчя, жестів, поз, 

тону та інтонації голосу. Враховуючи ці особливості, етикет встановлює правила 

використання e-mail у ділових ситуаціях: 

 

 

· Пишіть коротко, чітко і зрозуміло. Використовуйте короткі речення та короткі абзаци. 

Речення мають висловлювати закінчену думку. Викладайте думки у логічній 

послідовності. 

 

· Стежте за своєю мовою. Перевіряйте правильність написання слів та граматичних 

конструкцій. Ніколи не виправляйте помилок у чужих електронних листах. 

 

· Уникайте жартів. Без відповідних жестів, пози, тону голосу (які відсутні при 

електронному спілкуванні) те, що вам здається смішним, може бути розцінене адресатом 

як "плоске", а ще гірше — вороже чи образливе. 



 

· Використовуйте зручний для читання формат: друкуйте в інтервалі один; між абзацами 

робіть інтервал два. 

 

· Використовуйте як малі, так і великі (де потрібно) літери. Такий текст читати легше, ніж 

написаний лише малими або тільки великими літерами. Уникайте використання великих 

літер для виділення головної думки. 

 

· Використовуйте адекватне, відповідне звертання до особи, якій направляєте лист: 

електронний діловий лист має в усьому бути діловим та відображати ваш професіоналізм. 

 

· Уникайте прийнятих у неформальному електронному спілкуванні скорочень та 

"смайликів" ("smileyз"), вони більше підходять для листування з вашими друзями та 

приятелями. 

 

· Завжди підписуйте свої електронні листи. Ви можете створити автопідпис у своїй 

програмі електронних листів: ваше ім'я, назва вашої компанії, відповідні адреса, телефон 

та номер електронної пошти будуть автоматично з'являтися у кінці кожного вашого листа. 

  

 

· Не надсилайте довгих додатків до ваших листів. Якщо вам необхідно відправити 

великий обсяг матеріалу, зв'яжіться з адресатом та з'ясуйте, чи слід відправляти цей 

матеріал електронною поштою (можливо, адресат згоден отримати його звичайною 

поштою), чи може їх система прийняти великий обсяг матеріалу. 

 

· Відправляйте електронні листи лише тоді, коли в цьому є реальна потреба. Не закидайте 

комп'ютери колег, ділових партнерів та клієнтів неважливими і непотрібними 

повідомленнями. Наприклад, не варто відправляти колезі електронний лист з 

повідомленням про те, що ви передаєте йому меморандум. Однак якщо ви очікуєте від 

колеги відповіді на переданий йому меморандум до певної дати і не отримали її вчасно, 

абсолютно допустимо надіслати йому електронний лист з нагадуванням. 

 

· Відправляйте своє повідомлення лише тим, на кого воно розраховане. Якщо ви маєте 

адресний лист, кожного разу перевіряйте, чи всі внесені до нього люди потребують 

вашого конкретного повідомлення. 

 

· Не передавайте електронною поштою інформації, яка розрахована лише на одну людину. 

Коли ви пишете електронний лист, особливо людині, яку знаєте мало, завжди враховуйте 

можливість того, що ваше відправлення можуть прочитати й інші. Якщо ви хочете 

уникнути такої ситуації, попередьте про це адресата. Для того, щоб не допустити будь-

якої можливості поширення інформації, переданої вами, використайте телефон чи 

звичайну пошту. 

 

· Не читайте електронної пошти інших без відповідного дозволу. 

 

· Не давайте чужої електронної адреси іншим особам без відповідного дозволу. 

 

· Перед тим, як відправити ваш лист, ще раз перевірте правильність адреси та зміст. Якщо 

написане не повністю задовольняє вас, перепишіть, адже те, що не подобається вам, 

навряд чи сподобається адресату. 

 



· Ніколи не відправляйте лист, будучи роздратованим чи розгніваним. Заспокойтеся; 

обдумайте ситуацію, що склалась; уявіть, як би ви відповіли людині, коли б вона 

знаходилась поруч. Ще раз подумайте перед тим, як відправити e-mail: ніколи не пишіть 

нічого такого, що ви не могли б сказати людині в обличчя. Натиснувши кнопку "Send", ви 

втрачаєте контроль над своїм відправленням. 

 

· Відправляючи діловий електронний лист за необхідності вкажіть, коли ви очікуєте (вам 

потрібно отримати) відповідь. Якщо відповідь не передбачається, також зазначте це. 

 

· Щоденно перевіряйте вашу ділову електронну пошту. 

 

· За можливості давайте відповідь на отримані листи у найкоротший строк. У тому 

випадку, коли підготовка відповіді на лист забере більше часу, ніж звичайно, у кількох 

словах повідомте про це відповідну особу. 

 

· Ніколи не надсилайте спам ("врат") — різного роду рекламу, повідомлення про 

розпродажі і т. ін. — колегам та діловим партнерам. Це є виявом поганих манер і 

непрофесіоналізму. 

 

ЩО КОЛИ ВІДПРАВЛЯТИ: ДІЛОВИЙ ЛИСТ, МЕМОРАНДУМ, ФАКС, E-MAIL? 

 

 

Завжди вибирайте відповідну форму письмового спілкування залежно від необхідного у 

кожній конкретній ситуації рівня формальності, конфіденційності та швидкості відповіді. 

При цьому пам'ятайте, що, незважаючи на те, яку саме форму ви вибрали — діловий лист, 

меморандум, факс чи e-mail, стиль викладу має залишатися незмінним (ви завжди повинні 

намагатися викласти необхідний зміст чітко, зрозуміло і поважливо). 

 

 

Якщо необхідний високий рівень формальності 

 

 

Використовуємо Не використовуємо 

 

Ділові листи, меморандуми Факси, електронні листи 

 

 

Якщо необхідна швидка відповідь 

 

 

Використовуємо Не використовуємо 

 

Факси, e-mail Ділові листи, меморандуми 

 

 

 

Якщо необхідна конфіденційність 

 

 

Використовуємо Не використовуємо 

 

Ділові листи, меморандуми Факси, e-mail 



КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

  

 

 

А. Визначте, яка поведінка є ввічливою, а яка — ні. 

 

 

1. Підійшовши до ліфтів, нажати кнопки "Вверх" (або "Вниз") усіх ліфтів. 

 

2. Притримати руками двері ліфта для того, щоб усі бажаючі мали можливість вийти або 

зайти. 

 

3. На прохання когось із пасажирів нажати кнопку потрібного йому поверху. 

 

4. Попередити бажаючих зайти у ліфт: "Ліфт переповнений. Зачекайте, будь ласка, 

наступний ". 

 

5. Увійти до ліфта, як тільки відчиняться двері, до того, як пасажири вийдуть з нього. 

 

6. Пройти до стіни або вглиб ліфта, звільняючи місце для інших пасажирів. 

 

 

Б. Дайте відповіді "Так" чи "Ні". 

 

 

1. Через двері, які обертаються, гість проходить першим. 

 

2. Колеги починають рух по сходах незалежно під статі, у даній ситуації це не мас ніякого 

значения. 

 

3. Досить поширене правило ділового етикету - "Першим у двері проходить той, хто 

підійшов до них першим - працює також і утому випадку, коли до дверей наближаються 

гість та госполар офісу. 

 

4. Домовляючись про лілову зустріч, господарю не варто пояснювати гостю, як дістатися 

до офісу: гість -~ ие маленька дитина, сам розбереться. 

 

5. Зайшовши до кабінету господаря, гість без запрошення сідає на те місце, яке йому 

сподобалося. 

 

6. Неформальна бесіда на початку ділової зустрічі може тривати як завгодно довго. 

 

 

В. Виберіть правильний (найбільш підходящий) варіант відповіді. 

 

 

1. У робочому кабінеті/індивідуальному робочому місці можуть знаходитись: а) 

фотографія дітей/сімейна фотографія — на робочому столі; б) спортивні нагороди, 

отримані у шкільні та студентські роки — на відкритих полицях; в) диплом про 

закінчення міжнародних курсів менеджерів — на стіні; г) ікони — на стіні; д) підшивка 

літературного журналу за останні 5 років — на відкритих полицях або у шафі; е) коробка 

цукерок — на робочому столі. 



 

2. У тому випадку, коли ви бачите, що не встигаєте виконати дане вам завдання вчасно, 

ви: 

  

 

а) нікому нічого не говорите до встановленої дати, а на запланованій діловій зустрічі 

повідомляєте про затримку; 

 

 б) заздалегідь повідомляєте про затримку всіх зацікавлених осіб, пояснюєте причину і 

називаєте новий, реальний, на ваш 

 

 погляд, строк виконання завдання; 

 

в) заздалегідь повідомляєте про затримку всіх зацікавлених осіб і очікуєте від 

начальника/керівника, щоб він визначив новий 

 

 строк виконання завдання. 

 

 

3. Берегти та ефективно використовувати робочий час допомагають: 

 

а) впорядкований кейс/портфель; 

 

б) наявність кількох робочих щоденників; 

 

в) накопичення та зберігання усіх ділових паперів, з якими колись доводилось працювати; 

 

г) вміння чітко організувати та направляти ділову бесіду з колегою; 

 

д) планування заходів один за одним, без певного проміжку часу між ними: так можна 

встигнути зробити більше. 

 

 

СИТУАЦІЇ 

 

 

А 

 

 

Чоловік і жінка, які мають рівне службове становище, ідуть по коридору. Співробітниця 

підходить до дверей першою, при цьому чоловік поквапливо обходить її, щоб відкрити 

двері для неї. Співробітниця заперечує. 

 

Де допущено помилку? 

 

 

Б 

 

До вашого кабінету зайшов колега, який не має дозволу на роботу з конфіденційними 

матеріалами. Він — ваш хороший приятель. Незважаючи нате, що у вас на столі лежить 

документ, який містить закриту інформацію, ви пропонуєте колезі присісти до столу та 

випити з вами кави. Він погоджується і починає розмову про плани на наступні вихідні. 



 

Де було допущено помилку? 

 

 

 

Відповіді на контрольні запитання 

 

 

А 

 

Ввічливою є поведінка у ситуаціях: 2; 3; 4; 6. 

 

Неввічливою є поведінка у ситуаціях: 1; 5. 

 

 

Б 

 

1. Ні. Першим через двері, що обертаються, проходить не гість, а хазяїн офісу. Вийшовши 

із дверей, він чекає на гостя, а потім вказує йому напрямок подальшого руху. 

 

2. Так. Колеги починають рух по сходах незалежно від статі. Уданому випадку значення 

має, хто першим підійшов до них. 

 

3. Ні. Господар має відчинити двері і, притримавши їх, дати можливість гостю пройти 

першим. 

 

4. Ні. Домовляючись про ділову зустріч, господар має пояснити, як дістатися до 

офісу/визначеного місця, назвавши при цьому оптимальний маршрут. 

 

5. Ні. Гість чекає, поки хазяїн офісу не запропонує сісти і вкаже відповідне місце. 

 

6. Ні. Неформальна бесіда, як правило, триває 3—5 хвилин, потім присутні переходять до 

обговорення ділових питань. 

 

 

В 

 

1. а); в). Не варто виставляти у робочому кабінеті нагороди, отримані багато років тому, 

які, до того ж, ніяк не стосуються 

 

 вашої теперішньої діяльності. Предмети, пов'язані з релігією, краще за все тримати 

вдома: ваші релігійні погляди — ваша 

 

 власна справа. Так само вдома тримайте і старі журнали, якщо ви не можете змусити себе 

викинути їх або до цього просто 

 

 не доходять руки: захаращуючи кабінет, ви втрачаєте необхідне місце для ваших робочих 

паперів. До цього додається 

 

 можливість втратити час, розшукуючи серед журналів документи, які, ви думаєте, 

можливо там лежать (і яких там швидше 

 



 за все немає). Наявність старих літературних журналів у вашому кабінеті буде 

виправдана лише у тому випадку, коли ваша 

 

 робота передбачає їх постійне використання. Коробку цукерок краще за все тримати у 

закритому місці, наприклад у 

 

 шухляді: у такий спосіб вона не буде постійно спокушати вас. 

 

2. б). У тому випадку, коли ви не встигаєте з виконанням певної роботи, варто заздалегідь 

попередити про це всі зацікавлені 

 

 сторони, обов'язково пояснити причину затримки і назвати новий, на ваш погляд, 

реальний, термін виконання роботи. І зробити все можливе і неможливе, щоб вкластися у 

визначені вами строки. 

 

3. а); г). Велика кількість ділових щоденників тільки забиратиме час: вам доведеться 

перегортати сторінки не одного, а кількох записників. Наявність усіх старих паперів 

ніколи не допомагала у роботі: вони забирають місце і, як правило, не розкладені по 

файлах, а тому їх практично не можна використовувати. Навіть у тому випадку, коли старі 

папери впорядковані, переважна частина їх, очевидно, застаріла, а отже, вам не потрібна. 

Плануючи справи без необхідного додаткового проміжку часу між ними, ви наражаєте 

себе на небезпеку: у разі однієї — двох непередбачених затримок, запізнюватися на всі 

подальші заходи або просто бути змушеним відміняти чи переносити їх на інший день. 

 

 

СИТУАЦІЇ 

 

 

А 

 

 

Помилкою було заперечення з боку співробітниці на бажання колеги-чоловіка відчинити 

їй двері. Чоловік продемонстрував традиційні манери, які тепер все частіше поступаються 

місцем більш практичному діловому підходу до взаємовідносин між колегами різної статі. 

Та навіть думаючи, що співробітниця була права, вважаючи, що двері відчиняє той, хто 

першим до них підходить, слід визнати її неввічливість у тому, що вона звернула увагу на 

поведінку чоловіка (його бажання відчинити двері), але при цьому не дала йому 

можливості проявити себе джентльменом. 

 

Б 

 

 

У даному випадку співробітниками було допущено кілька помилок. Перша і 

найсерйозніша — незважаючи на те, що ваш колега не має доступу до закритих 

документів, ви залишили конфіденційні матеріали відкритими на столі, до якого 

запросили його підсісти. Необхідно було, як мінімум, перегорнути документ чистою 

стороною догори, а краще — заховати у шухляду чи сейф, адже ви не збираєтесь у 

найближчий час працювати з ним. До того ж, є вірогідність зіпсувати важливі папери 

кавою, яку ви з приятелем зараз зібралися пити і яку випадково можна розлити на стіл. 

 

Інша помилка, можливо, не така очевидна — ви перериваєте свою роботу (думки, що були 

у вас, можуть загубитися під час незапланованої перерви), збираєтесь пити каву і у такий 



спосіб втрачаєте свій час. Гає свій робочий час і ваш колега: плани на вихідні можна 

обговорити пізніше — протягом ланчу, у заплановані малі перерви або ж після роботи. 

Запрошення на каву не матиме ніяких зауважень лише у тому випадку, коли колега 

зайшов до вас у встановлений в офісі час відпочинку/ланчу. 

 

 

Розділ 7.Ділові засідання 

  
 

7.1. ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ЗАСІДАННЯ 

 

 

Якщо три або більше осіб обговорюють питання бізнесу, вони проводять ділове засідання. 

Статистика свідчить, що середній працівник кожного тижня проводить чотири години на 

різного роду засіданнях. Виконавець середнього рівня проводить на засіданнях приблизно 

35 відсотків тижневого робочого часу, а виконавець вищого рівня — більше 50 відсотків. 

 

Як правило, ділові засідання необхідні при веденні бізнесу, і якщо вони відповідно 

(правильно) підготовлені, то можуть бути ефективними та результативними. Висока 

ділова культура вимагає ретельної підготовки засідань організаторами, щоб у такий спосіб 

продемонструвати ввічливе ставлення до колег та ділових партнерів, а також повагу до їх 

часу. Будучи головуючим або ж учасником засідання, ви можете зробити конкретний 

внесок при його плануванні та підготовці, під час проведення, а також після закінчення, з 

тим, щоб увесь захід був більш ефективним та результативним. 

 

 

Ділові засідання можуть бути формальними, тобто такими, які проводяться на регулярній 

основі з конкретними цілями та порядком денним (щомісячні/щоквартальні збори 

співробітників), або ж неформальними, які проводяться при виникненні певної конкретної 

проблеми чи у відповідній ситуації, що вимагає обговорення. (Хтось із колег раптово 

зайшов до вашого кабінету/індивідуального робочого місця, щоб обговорити якесь 

питання, або ж спонтанна розмова співробітників переросла у дискусію щодо конкретних 

справ фірми.) 

 

 

 

Формальні чи неформальні, ділові засідання у будь-якому разі будуть більш ефективними, 

якщо проходитимуть відповідно до певних правил та встановленої процедури проведення 

подібних заходів та з урахуванням норм етикету. 

 

Відомо, що деякі засідання бувають затягнутими, з погано визначеними або зовсім не 

визначеними цілями, недбало підготовленими. Виявом непрофесіоналізму та поганих 

манер є відсутність чіткого визначення учасників засідання, його цілей і порядку денного. 

Ретельна підготовка допомагає уникнути проведення поганого, неефективного заходу. 

 

Неформальні засідання насамперед мають властивість ставати непотрібною тратою часу. 

Без глибинної підготовки, вони часто не мають чітко визначеної цілі; учасники не готові 

викласти інформацію чи взяти участь у дискусії; рідко встановлюються часові рамки 

проведення заходу, що також зменшує його ефективність. 

 

 



Згідно з дослідженнями ЗМ Meeting Management Institute, які проводилися у Вартонській 

школі бізнесу Пенсильванського університету (США) та в Університеті Міннесоти 

(СІЛА), є сім етапів, яких необхідно дотримуватися при плануванні та підготовці 

формального/неформального ділового засідання: 

 

 

1. Визначення цілей — з урахуванням можливості їх досягнення у відведений для 

засідання час. 

 

2. Відбір/підбір учасників — відбувається, виходячи з необхідності досягнути визначених 

цілей. 

 

3. Підготовка місця проведення — з урахуванням можливості проведення дискусії 

(забезпечення необхідного обладнання). 

 

4. Підготовка порядку денного — у логічній послідовності, із зазначенням імен та часу, 

відведеного для представлення та обговорення кожного конкретного питання. 

 

5. Визначення основних правил проведення заходу — для затвердження та дотримання 

учасниками стандартів поведінки. 

 

6. Запрошення учасників — надання їм можливості підготуватися до засідання. 

 

7. Підтримка контактів з колегами, які не беруть участі у заході. У такий спосіб вони 

будуть проінформовані про те, що відбулося на засіданні. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ЗАСІДАННЯ 

  

 

 

Перше завдання при плануванні та підготовці ділового засідання — визначити, чи є 

необхідним цей захід (чи потрібно його взагалі проводити). Рішення про проведення 

засідання має бути ретельно виваженим і спланованим, воно не може бути результатом 

давньої звички ("Ми завжди збираємося по понеділках") або існуючого своєрідного 

ритуалу ("Нас збирає шеф"). Взагалі ж, якщо є необхідність вирішити певне питання, 

засідання має бути останньою із прийнятних можливостей це зробити. 

 

 

Чітке розуміння цілей, яких ви хочете досягнути, організовуючи засідання, допоможе вам 

з'ясувати, чи такий захід необхідний. Який результат ми бажаємо отримати на закінчення 

засідання, і чи є інші засоби вирішення існуючої проблеми? 

 

Навіть неформальне засідання повинне мати ціль. Грубістю е марно витрачати час колег, 

якщо немає причини збиратися. Щоб уникнути подібної ситуації (зібралися невідомо для 

чого), ви можете, наприклад, постійно мати під рукою та поповнювати за необхідності 

список питань, які вам треба обговорити з конкретним співробітником, — ви зможете 

освіжити інформацію перед тим, як зустрітися з ним. Також можна мати такий список з 

собою, щоб при нагоді мати можливість вирішити необхідні питання. 

 

 



Щоб визначити, чи справді необхідно проводити формальні збори, головуючий 

(організатор) повинен запитати себе, чи можна досягнути бажаного результату без 

проведення засідання. Час, який буде витрачено, та вартість заходу мають обов'язково 

враховуватися при прийнятті відповідного рішення. Збори не можуть проводитися тому, 

що всі звикли до них. 

 

Чи може бути більш ефективним, ніж проведення засідання, простий телефонний дзвінок; 

надісланий меморандум; повідомлення на автовідповідачі; вивішена об'ява; зустріч з 

колегою — конкретним виконавцем? Чи можна взагалі прийняти рішення самостійно та, 

виходячи з нього, продовжувати роботу? (Не будемо забувати, що засідання навряд чи 

буде ефективним, якщо представлена на ньому інформація не стане поштовхом для 

дискусії та прийняття необхідних рішень.) 

 

 

Приймаючи рішення про проведення ділового засідання переконайтеся, що визначені для 

нього цілі — реальні і їх можна досягнути за час, відведений для заходу. Не 

перевантажуйте порядок денний. Заздалегідь з'ясовуйте, скільки часу потрібно і можна 

відвести для зборів (вони не можуть бути безкінечними). Розумно, чітко окресліть цілі для 

конкретних зборів. Якщо ви передбачаєте широке обговорення, обмежте коло питань, що 

виносяться на розгляд. Відомо, що ділові збори бувають ефективними тоді, коли вони 

короткі, тому намагайтеся завершувати їх за годину. 

  

 

ПІДБІР УЧАСНИКІВ 

 

 

На ділових засіданнях "більше" далеко не завжди означає "краще, ефективніше". 

Очевидно, що чим більше людей бере участь у засіданні, тим складнішою стає вся 

процедура. Чим вона складніша, тим більше часу витрачається для досягнення 

поставлених цілей. Чим більше витрачається часу, тим більша вартість заходу в цілому. 

 

Це правило діє як під час формальних, так і неформальних засідань. Саме визначення 

"неформальне засідання" викликає асоціації з відсутністю встановленого офіційного 

порядку денного, можливо — відсутністю головуючого, а також визначених правил 

проведення (регламенту), що легко призводить до безкінечних, нічим і ніяк не обмежених 

розмов (дискусій). Додавши до подібного сценарію велику кількість учасників, у 

результаті можна легко створити хаос. Тому організовуючи неформальне засідання, 

обмежте, мінімізуйте число учасників з тим, щоб уникнути марної трати робочого часу 

колег, які повинні бути присутніми, і тих, які не повинні бути присутніми, але внаслідок 

поганої організації (у цьому випадку — через відсутність ретельного відбору учасників) 

беруть участь у цьому заході. 

 

 

Формальне ділове засідання, метою якого є лише ознайомлення з інформацією, може 

пройти дуже просто і не забрати багато часу навіть у тому випадку, коли на ньому 

присутня значна кількість співробітників. Але якщо формальне засідання збирається для 

розгляду проблемного питання/питань і тим самим, очевидно, передбачає обговорення, 

кількість його учасників має надзвичайно важливе значення. Чим більше число 

запрошених на засідання, тим пропорційно більше часу буде витрачено на дискусію. 

 

 



Спеціалісти ЗМ Meeting; Management Institute визначають оптимальне число учасників для 

кожного типу ділових засідань: 

 

 

Засідання, метою яких є 

 

вирішення проблем(и) До 5 осіб 

 

 

Засідання, метою яких є 

 

визначення проблем (и) До 10 осіб 

 

 

Засідання-огляд 

 

чи презентація До 30 осіб 

 

 

Мотивуючі засідання Чим більше, тим краще 

 

 

Існуючі значні особливості засідань інформативного характеру і засідань, метою яких є 

вирішення проблем(и), — у головуванні цих засідань, у характері питань, які є змістом 

засідань, у тактиці досягнення успіху на цих засіданнях — безумовно впливають на 

визначення оптимального числа їх учасників. Після того, як визначено цілі певного 

конкретного засідання, а отже — визначений його характер, ви, виходячи з цього, можете 

планувати відповідне, адекватне число учасників. 

 

Число учасників ділових засідань, метою яких е прийняття рішення, найкраще обмежити 

до п'яти (не більше семи), тому що для досягнення успіху — прийняття рішення — 

необхідно провести активну дискусію, у ході якої присутні будуть багаторазово 

виступати. Головна увага на засіданнях такого роду приділяється обговоренню та 

вирішенню проблеми, тому ключем для їх успішного проведення є відповідна атмосфера, 

яка сприяє та стимулює відкрите і вільне вираження думок. 

 

У тому випадку, коли не всі із запланованих учасників засідання за тих чи інших причин 

можуть бути присутніми, необхідно розглянути можливість зміни порядку денного або ж 

взагалі перенесення цього засідання на іншу дату. Інколи, у випадку, коли засідання 

досить тривале, не всі учасники мають можливість бути присутніми на ньому від початку 

до кінця. Ввічливим, професійним та оптимальним рішенням у подібній ситуації буде 

спланувати порядок денний засідання з урахуванням робочих графіків цих осіб з тим, щоб 

вони могли бути присутніми при розгляді тих питань, які безпосередньо їх стосуються. 

 

Часто співробітники вважають, що вони повинні бути присутні на конкретному засіданні, 

навіть якщо їх конкретна робота ніяк не пов'язана з проблемами, винесеними для 

обговорення, і вони тим самим ніяким чином не можуть сприяти досягненню поставлених 

цілей. У певних випадках причиною подібного рішення може бути прагнення людей бути 

у курсі справ, які навіть не пов'язані з їх прямою діяльністю. У деяких фірмах та 

компаніях учасники засідань визначаються, виходячи з відповідної існуючої практики або 

на основі посади, статусу в організації конкретного співробітника. В ідеалі ж на діловому 

засіданні мають бути присутні тільки ті особи, які можуть безпосередньо вплинути на 



вирішення конкретної проблеми. Тому чим більш специфічними, вузькими є питання 

порядку денного конкретного засідання, тим більше лімітується число присутніх на 

ньому. 

 

 

ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ 

  

 

 

При підготовці ділового засідання, як правило, дуже мало уваги приділяється місцю його 

проведення. Так само мало хто усвідомлює, наскільки важливим фактором успішного 

проведення засідання є саме місце, де воно відбувається. 

Вибір приміщення 

 

 

Атмосферу засідання частково визначає саме приміщення, де проходить захід. Те саме 

рішення буде сприйматися по-різному, якщо воно буде прийняте не у залі засідань фірми, 

а в її кафетерії. Необхідно, щоб мета зборів визначала місце їх проведення. Наприклад, 

для обговорення будь-якого важливого питання краще підійде кабінет когось із 

співробітників, ніж кімната відпочинку. 

 

Звичайно, не завжди ви можете вибирати, де саме проводити засідання. У тих випадках, 

коли у вас є така можливість, виходьте із критеріїв, яким має відповідати вибране 

приміщення. Для цього дайте відповіді на такі запитання: 

 

1. Чи вибрана кімната достатньо велика для того, щоб вмістити всіх учасників та 

необхідне обладнання? 

 

2. Чи є у вибраному приміщенні адекватне освітлення та вентиляція? 

 

3. Чи ця кімната ізольована від зовнішніх втручань, інших заходів, що можуть проходити 

одночасно із засіданням? 

 

4. Чи наявні у приміщенні меблі достатньо функціональні та комфортні для засідання 

визначеної тривалості? 

 

5. Чи необхідно оплачувати оренду приміщення і чи прийнятна сума оплати? 

 

6. Чи вибране приміщення буде вільним у потрібний вам час? 

 

 

Якщо вибране приміщення буде замалим, дуже ймовірно, що присутні на зборах відчують 

обмеженість розміру, об'єму приміщення (у них з'явиться відчуття клаустрофобії) і вони 

захочуть швидше піти з нього, а отже, швидше закінчити засідання. Ви можете 

компенсувати невідповідність розміру приміщення тим, що зробите засідання якомога 

коротшим і проведете його якомога швидше (хочеться вам цього чи ні, входить це у ваші 

плани чи ні) або ж заплануєте частіші перерви. 

  

 

 

Якщо приміщення завелике, присутні можуть розміститися дуже далеко один від одного 

та від головуючого, що у свою чергу утруднить проведення адекватної дискусії з участю 



всіх присутніх. Вирішити подібну проблему можна, виділивши для засідання лише певну 

частину приміщення, розміри якої будуть адекватними числу учасників. 

 

 

Якщо приміщення погано освітлене або недостатньо вентильоване, активність присутніх 

швидко спаде і тим самим знизиться їх здатність ефективно працювати. Щоб уникнути 

подібної ситуації, необхідно забезпечити яскраве освітлення приміщення, а також 

підтримку в ньому температури, нижчої, ніж звичайно встановлена (особливо важливим 

цей фактор є при проведенні засідання з великим числом учасників). 

 

Меблі у кімнаті для засідань не повинні бути занадто комфортними тому, що можуть 

налаштувати учасників не на робочий настрій, а на відпочинок. Водночас, якщо меблі не 

зручні, це дратує людей, а отже, відволікає їх від обговорюваних питань. 

 

 

Однією з найбільших проблем при проведенні засідань є їх небажані, незаплановані 

переривання (хтось зазирає чи заходить до приміщення, можливо, ставить запитання і т. 

ін.). Кожен раз, коли за певних причин засідання переривається, виступаючі у той момент 

учасники повинні повертатися до сказаного раніше, щоб, нагадавши попередню 

інформацію, мати змогу продовжувати викладати свої міркування. Очевидно, що всі при 

цьому втрачають час. Щоб уникнути втручання осіб, які випадково заходять до 

приміщення, де проводиться засідання, повісьте на дверях відповідну нотатку, наприклад: 

"Проходить засідання". Можна просто зачинити двері на ключ. У тому випадку, коли 

засідання відбувається у кабінеті когось із співробітників, необхідно заздалегідь подумати 

про переведення всіх дзвінків на наявні у цьому приміщенні телефони на іншу лінію. 

 

Дуже відволікають присутніх на засіданні постійні входи-виходи деяких учасників. 

Подібне ходіння ще гірше впливає на роботу засідання, ніж одиночний вихід особи, яка за 

певних причин має піти з заходу. (Абсолютно прийнятно, збираючись на засідання, що 

буде відбуватися в іншому приміщенні, залишити своєму секретарю/помічнику/колезі 

номер телефону, за яким вас можна розшукати у разі термінової необхідності.) 

 

Уникайте переривання засідання різними засобами зв'язку — біперами, мобільними 

телефонами. Вони мають бути вимкнуті протягом усього заходу. 

 

 

Один із бізнесменів, говорячи про ділові засідання, любить згадувати, як під час одного з 

них задзвонив мобільний телефон виступаючого і всі присутні були змушені чекати, поки 

він переговорить з особою, яка дзвонила, а потім продовжуватиме свій виступ. 

 

Підготовка приміщення 

 

 

Після визначення місця проведення засідання приміщення необхідно відповідним чином 

підготувати. Залежно від того, якого типу ділове засідання ви плануєте проводити, 

необхідно буде: 

 

· Перевірити, чи вибране приміщення має достатню кількість столів та стільців, які 

розставлені відповідно до мети та типу заходу (рис. 4). 

 

· Забезпечити наявність паперу, ручок та олівців для ведення присутніми за необхідності 

записів. 



 

· У разі, коли учасники засідання не знайомі один з одним або малознайомі, поставити на 

столі/столах, перед відповідними стільцями, картки з іменами присутніх. 

 

· Забезпечити наявність необхідних технічних засобів, а також перевірити їх справність. 

 

· Потурбуватися про наявність прохолодних напоїв, кави, чаю та легких закусок для 

учасників. За необхідності забезпечити проживання та харчування учасників, які приїхали 

на засідання з інших міст, регіонів. 

 

 

Перелічені пункти треба опрацювати за певний час до засідання з тим, щоб уникнути 

марної трати часу під час самого заходу. Названі кроки також є, за умови певної 

модифікації та спрощення, необхідними при підготовці неформального засідання. 

 

 

 

ПІДГОТОВКА ПОРЯДКУ ДЕННОГО/РЕГЛАМЕНТУ  

  

 

 

Навіщо при підготовці ділового засідання думати про порядок денний? Це необхідно 

робити тому, що порядок денний є своєрідною картою. Ми просуваємося, йдемо далі, 

коли ми маємо визначений напрямок руху і знаємо, куди ми рухаємося. Порядок денний 

засідання каже його учасникам:" Ось наша мета, цілі, до яких ми прямуємо, і ось — яким 

чином ми досягнемо визначених цілей". Наявність у кожного присутнього копії 

регламенту допомагає стежити за ходом дій, а також не дає можливості повести засідання 

іншим шляхом, відволіктися від поставлених цілей. 

 

Порядок денний має бути достатньо детальним. Рідко, або ж ніколи, учасники засідань 

скаржаться на занадто детальний регламент. Повний, детальний, конкретний порядок 

денний є безумовним свідченням того, що організатори цінують час кож* ного з учасників 

і саме для його збереження та ефективного використання підготували дієвий, ефективний 

розклад роботи. 

 

При проведенні неформальних зборів регламент може становити перелік питань чи 

проблем, які ви плануєте розглянути та вирішити. Складання порядку денного заздалегідь 

допоможе вам визначити, скільки часу слід відвести на проведення заходу і коли його 

краще проводити. 

 

Попередня підготовка порядку денного 

 

 

Перед визначенням порядку денного для формального засідання з'ясуйте у кожного члена 

оргкомітету, які саме питання він планує винести на розгляд. У такий спосіб буде 

гарантовано, що засідання, його розпорядок готуватиметься за участі всіх членів 

оргкомітету та з урахуванням їх побажань і рекомендацій. Такий крок також може 

допомогти вам виявити, які непередбачені питання готуються для розгляду на 

найближчому засіданні. 

 



Подібне опитування особливо допоможе, якщо засідання проводяться на регулярній 

основі і його учасники можуть спеціально чекати чергового заходу, щоб запропонувати на 

розгляд певне питання. 

  

 

 

Перед укладанням порядку денного засідання задайте членам оргкомітету та особам, 

участь яких планується, такі питання: 

 

Які матеріали/інформацію ви бажаєте представити на засіданні? 

 

Скільки часу ви потребуєте для викладення вашого матеріалу, для представлення вашої 

теми? 

 

Які проблеми ви бажаєте обговорити? 

 

 

Залежно від отриманих відповідей ви можете прийняти рішення про недоцільність 

проведення засідання взагалі або про скорочення часу його проведення від години до 20 

хвилин. Можливо також, що ви вирішите замість проведення загального заходу зустрітися 

з кожним співробітником окремо або ж приймете рішення про проведення замість одного 

великого засідання два коротших, що у конкретному випадку буде більш ефективним 

засобом досягнення поставлених цілей. 

 

Якщо хтось із бажаючих виступити на засіданні просить для цього 10 хвилин, надайте 

такий час — не менше і, звичайно, не більше, адже людина сама встановлює часові рамки. 

Якщо ж ця особа визначила час неточно, "на окоп і під час її виступу з'ясувалося, що 

потрібен додатковий час, не варто задовольняти її прохання і надавати додаткові хвилини. 

Практика свідчить, що у такий спосіб співробітник не навчиться бути більш акуратним 

при визначенні часу і надалі. Не треба вирішувати його проблему (недостача часу) за 

рахунок інших учасників, забираючи у них запланований час і тим самим роблячи 

проблему загальною. 

 

Визначення тривалості засідання 

 

 

Коли ви знаєте, які питання розглядатимуться підчас засідання, ви можете визначити, 

скільки часу необхідно відвести для проведення заходу. Яким чином це можна зробити? 

 

 

У тому Випадку, коли засідання проводиться у формі виступу (без дискусії), працює 

правило 75 відсотків. Воно означає, що для виступу або презентації відводиться 75 

відсотків часу, запланованого для засідання. Так, при одногодинному засіданні слід 

планувати 45 хвилин на виступ. При цьому враховуйте можливість деякого збільшення 

відведеного часу у зв'язку з тим, що швидкість виступу може бути нижча від звичайної 

середньої, а також у зв'язку з можливими питаннями до оратора (для запитань слід також 

зарезервувати час). 

 

 

Якщо засідання передбачає проведення дискусії, на виступ (и) відводьте не більше 50 

відсотків загального часу, інколи, при складності обговорюваних проблем, на виступ 

доцільно відвести іще менше часу — не більше 20 відсотків загального часу. Дискусії, як 



правило, забирають багато часу, про це слід пам'ятати, готуючи засідання-обговорення. Не 

варто планувати більше, ніж можна реально "вмістити" у відведений час. 

 

 

Не варто визначати тривалість ділового засідання за формулою "триватиме так довго, як 

буде необхідно" (такий підхід можливий при обговоренні умов контракту). Якщо 

учасники не знатимуть, якою буде тривалість засідання, у них, навіть несвідомо, 

виникатимуть думки:" Коли це все закінчиться? Мені обов'язково треба зробити цей 

дзвінок до четвертої" або **Чи встигну я закінчити сьогодні документ?" Так чи інакше 

увага присутніх не буде повністю зосереджена на питаннях, що обговорюватимуться на 

засіданні. 

 

 

Навіть при проведенні неформального засідання доцільно зразу ж встановити його часові 

рамки. Без цього розмови можуть тривати безкінечно, забираючи необхідний вам час. Ви 

можете сказати: "Давайте відведемо 15 хвилин для обговорення цього питання" або 

"Давайте спробуємо закінчити дискусію до обідньої перерви". 

 

 

Встановлення перерв 

  

 

 

Люди можуть висидіти без перерви максимум 90 хвилин. Для тих, хто палить, навіть цей 

час може бути занадто довгим. 

 

Якщо ваше засідання триватиме більше 90 хвилин, заплануйте коротку — 5—7 хвилин — 

перерву приблизно у середині заходу. Цього часу достатньо для того, щоб зробити 

терміновий телефонний дзвінок або інші необхідні справи. Якщо ви відведете для перерви 

більше часу, люди, ймовірно, займуться чимось іншим, і вам буде досить важко зібрати їх 

знову. Краще мати дві перерви по 5—7 хвилин, ніж одну, яка триватиме 15 хвилин. 

 

 

Якщо ви плануєте у засіданні перерву, обов'язково зазначте про це у порядку денному. 

При цьому визначте точний час і дотримуйтесь його, щоб учасники могли попередити 

своїх секретарів/помічників, коли за необхідності з ними можна зв'язатися по телефону. 

 

Визначення дати і часу проведення засідання 

 

 

Вибираючи дату і час проведення засідання, важливо враховувати робочі плани учасників. 

Але вони не можуть бути єдиним критерієм. Для того, щоб знайти оптимальний варіант, 

організатори заходу повинні також мати відповіді на такі питання: Як довго триватиме 

засідання? Коли його провести — до обіду чи після? Який день краще підходить для цього 

заходу? 

 

 

Спеціалісти з ділового етикету та психології ділових стосунків вважають, що у цілому 

друга половина п'ятниці та ранок понеділка — поганий час для проведення засідань. По 

понеділках зранку співробітники хочуть прийти на роботу і зорієнтуватися у справах, які 

вони мають на цей день і на весь тиждень. Якщо вам необхідно провести засідання у 

понеділок у першій половині дня, для поліпшення ситуації призначте його початок через 



півгодини після того, як співробітники приходять на роботу. Засідання, що проводяться 

під кінець робочого дня, також можуть викликати проблеми. Люди хочуть закінчити 

роботу і Йти у своїх справах: їм треба встигнути на автобус чи електричку; закривається 

дитячий садок і треба забрати дітей; у них є свої плани на вечір. Як правило, засідання, що 

проводяться по п'ятницях після обіду, — "викинутий", марно згаяний час. Співробітники 

присутні на цих засіданнях фізично, але їх думки далекі від справ, і тому розраховувати на 

високий процент ефективності заходу не реально. 

 

Хорошим вибором часу для проведення засідання є час перед обідньою перервою. При 

цьому засідання, заплановане на час до обіду, не повинне тривати більше двох годин. 

Якщо ви бажаєте провести коротке засідання, заплануйте його початок за годину 

  

 

до обідньої перерви — усі хочуть відпочити та поїсти, так що 

 

зайвих затягувань не буде. 

 

Якщо вам треба провести справді коротке засідання, зробіть його без розсадки учасників 

(усі присутні стоять). При цьому враховуйте, що засідання такого роду не може тривати 

довше 15 хвилин. 

 

Попередження заздалегідь — вияв ввічливості при проведенні неформальних засідань. 

Навіть якщо ви не встановлюєте конкретний час, краще напередодні попередити 

співробітника, що ви збираєтесь зайти до нього та обговорити певні питання. У такому 

випадку співробітник буде готовий до дискусії і ви швидше вирішите існуючі проблеми. 

 

Інформація, яку необхідно викласти перед переліком питань порядку денного 

 

Необхідно конкретно визначити, хто саме збирається на це засідання. Можливо назвати 

учасників як певну групу (наприклад, група підготовки звіту за півріччя). У такий спосіб 

ви фокусуєте співробітників на конкретному питанні (конкретних питаннях), а також 

створюєте у них відчуття єдиної команди. 

 

Визначайте мету засідання чітко і зрозуміло, наприклад: "Визначення доповідачів на 

річній конференції" або "Складання плану проведення занять групи молодих спеціалістів 

на другу половину поточного року". Співробітники повинні обов`язково знати, які зміст і 

мета проведення конкретного засідання. 

 

Встановлення заздалегідь мети засідання, як і попереднє визначення імен учасників, 

безумовно допоможе мінімізувати число людей, які, незважаючи на той факт, що 

виконують іншу роботу і відповідають за інші питання, бажають бути присутніми на 

заході. 

 

Бажано вказати, хто організовує засідання. Не варто обмежуватися лише іменем 

співробітника. Номер телефону чи інша подібна інформація допоможе учасникам за 

необхідності зв'язатися з відповідною особою. Краще заздалегідь надати бажаючим 

можливість висловити організаторам свої пропозиції або сумніви щодо проведення 

засідання: це гарантуватиме вищу ефективність самого заходу. 

 

Слід також визначити тип запланованого засідання: "інформаційне", " прийняття 

рішення", "вирішення проблеми" і т. ін. При цьому варто бути відвертим. Якщо певне 

рішення вже прийняте і мета засідання — довести і роз'яснити його, не треба називати 



захід "Засідання для прийняття рішення". Ваші співробітники — дорослі, розумні люди, 

не слід ставитися до них як до наївних новачків, це ніколи не дасть позитивних 

результатів. 

 

Учасники засідання повинні знати, які робочі матеріали необхідно мати при собі, тому 

перед порядком денним слід назвати ці матеріали. У тому разі, коли на засіданні 

передбачається обговорення певних документів, необхідно, роздаючи/розсилаючи копії 

порядку денного, передати учасникам і екземпляр документа для розгляду. Наприклад, 

готується засідання, на якому планується затвердити бюджет на наступний рік. 

Розсилаючи/роздаючи заздалегідь копії порядку денного, слід роздати і копії бюджету з 

тим, щоб співробітники могли ще до засідання ознайомитися з цим документом і бути 

готовими для його обговорення і, як результат, ефективніше використати час, відведений 

на захід. 

 

Що робити, коли ви направили певний документ учаснику з тим, щоб він міг 

підготуватися до обговорення, а на засіданні ця особа заявляє, що не ознайомилася з 

паперами? Не лишайте без уваги подібний факт, відповідним чином (негативно) 

прореагуйте на непідготовленість співробітника до дискусії. Якщо ви вирішите 

"пожаліти" колегу і не звернете належної уваги на його непрофесійну поведінку, подібне 

рішення не принесе вам — організатору засідання — ніяких переваг. Навпаки, якщо ви не 

оціните відповідним чином подібну безвідповідальність співробітника, наступного разу 

більше людей не звернуть належної (або ніякої) уваги на матеріали, надані їм для 

ознайомлення перед засіданням. Подібна позиція організатора заходу може здатися досить 

жорсткою, але насправді вона буде виявом поваги до абсолютної більшості учасників, які 

зібралися саме для проведення дискусії. Дайте чітко зрозуміти співробітникам, що ви 

очікуєте від кожного з них підготовленості до засідання, що включає ознайомлення з 

наданими їм до заходу матеріалами та готовність до їх обговорення. 

 

 

Не забудьте вказати день тижня, у який проводитиметься засідання, та, щоб уникнути 

непорозумінь, відповідну дату календаря. Разом з цією інформацією зазначається час 

початку та час закінчення заходу. Щоб відчувати себе впевнено, ви можете визначити час 

закінчення засідання на півгодини пізніше, ніж ви реально плануєте його закінчити. 

Навіть якщо засідання затягнеться на 15—20 хвилин довше від запланованого вами 

насправді, для учасників воно все одно закінчиться вчасно. 

 

Безпосереднє складання порядку денного 

  

 

 

Безпосереднє складання порядку денного вимагає значної попередньої роботи та 

обдумування. Починайте кожне засідання з так званої вступної частини, яка, як правило, 

забирає від 10 до 15 відсотків усього часу, відведеного для заходу. Так, на одногодинному 

засіданні вступна частина займатиме від 6 до 10 хвилин. У цей час проводиться 

привітання учасників, необхідне представлення окремих присутніх осіб; визначаються 

мета і завдання заходу; встановлюються загальні правила ведення засідання; 

визначаються головуючий та секретар засідання; переглядається порядок денний. 

 

 

Складаючи порядок денний, варто на початок ставити питання, обговорення та вирішення 

яких вимагатимуть найбільшої уваги, зусиль і творчого підходу присутніх, адже з часом 

рівень їх енергії очевидно і безумовно знизиться. 



 

Якщо ви хочете, щоб співробітники справді брали участь у тому, що відбуватиметься, 

формулюйте положення порядку денного у нейтральній формі. Так, якщо ви запишете: 

"Голосування за новий бюджет", — це автоматично знизить активність учасників тому, 

що саме формулювання пункту регламенту підкаже їм, якого рішення від них чекають 

(проголосувати "за"). Тому краще поставити " голосування щодо нового бюджету". 

Звичайно, інколи можна використати порядок денний для вираження певних побажань 

організаторів, але робити це треба дуже обережно, щоб не понизити дух творчості та 

почуття важливості і власної значущості учасників. 

 

Називайте пункти порядку денного у тому порядку, в якому буде відбуватися обговорення 

питань. При цьому враховуйте можливі приходи — відходи тих учасників, які за певних 

причин не можуть бути присутніми до кінця заходу. 

 

 

Завжди зазначайте конкретну особу (осіб), яка відповідає за підготовку певного окремого 

питання. Необхідно мати людину (людей), яка несла б відповідальність за 

зроблене/незроблене. 

 

 

Визначення точного часу, що відводиться для кожного пункту регламенту, — 

надзвичайно важливий елемент при підготовці успішного засідання. Дуже часто, коли 

часові рамки пунктів порядку денного не встановлюються, обговорення першого питання 

забирає більшу частину часу, відведеного для всього заходу, і, як результат, останніЙ(і) 

пункт(и) або розглядається поспіхом і не повністю, або ж не розглядається зовсім. Особи, 

які відповідали за підготовку питань, що виявилися не повністю обговореними/зовсім не 

обговореними, можуть відчувати себе забутими. Без вияву належної уваги з боку 

присутніх до підготовленої ними теми ці співробітники можуть зробити висновок, що їх 

питання не має особливого значення для загальної справи. Тому наступного разу вони 

можуть підготуватися до заходу менш ретельно, або ж зовсім нічого не зробити. 

 

Зупиняючи когось із виступаючих тому, що час, відведений йому, закінчився, головуючий 

обов'язково має сказати, що обговорення цієї теми може бути/буде продовжене на 

наступному засіданні. У тому разі, коли присутні вважають, що важливість проблеми 

вимагає продовження дискусії і тому розгляд деяких інших пунктів порядку денного слід 

перенести/відкласти, необхідно обговорити цю пропозицію і прийняти відповідне 

загальне рішення. 

 

 

Навіть неформальне засідання проходить успішніше у тому разі, коли порядок денний 

визначено заздалегідь. Зрозуміло, що для неформального засідання регламент може бути 

не таким детальним, як для формального заходу, але присутні у будь-якому разі повинні 

знати і розуміти, для чого/з якою метою вони зібралися, а також повинні мати перелік 

питань, які передбачається розглянути. Маючи перед собою подібний документ, 

учасники: а) витратять менше часу на дискусію, тому що мали можливість попередньо 

підготуватися, б) не відволікатимуться на обговорення незапланованих тем. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ 

  

 

 



Для того, щоб ефективно та без проблем вести ділове засідання необхідно, з одного боку, 

дотримуватися широковідомих та використовуваних правил ведення засідань будь-якого 

масштабу — так званих Robert's Rules of Order, а з іншого боку — виходити із принципів 

здорового глузду, які у загальних рисах визначають поведінку учасників. 

 

Robert's Rules of Order є системою парламентської процедури, яка вперше була 

опублікована у США у 1876 р. По суті, ці правила — система, що визначає, яким чином 

має проходити засідання будь-якого рівня. Деякі з правил дуже детальні, але зовсім не 

потрібно знати їх усі і повністю. Однак необхідно чітко уявляти основні їх принципи. 

 

 

Не всі засідання настільки формальні, щоб при їх проведенні жорстко дотримуватися 

названих правил. Багато ділових засідань є неформальними заходами, на які 

співробітники збираються тоді, коли цього вимагає робоча ситуація. Та навіть на 

засіданнях такого роду необхідно дотримуватися певної процедури. (Може статися так, 

що присутні, бажаючи висловити свою думку або захистити свій погляд, почнуть 

говорити одночасно.) Тому головуючому на самому початку засідання необхідно 

прийняти і довести до присутніх конкретні правила, за якими буде проходити обговорення 

та прийматимуться рішення. Знання основних принципів процедури ведення засідань, які 

були визначені у Rober's Rules of Order, безумовно допоможе при цьому: 

 

· Головуючий відповідає за проходження засідання згідно з прийнятим порядком денним і 

не допускає переривання виступаючого іншими учасниками. 

 

· Учасники, що бажають виступити, як правило, піднімають руку. Головуючий потім 

визначає особу, яка буде виступати. Очевидно, що коли на засіданні присутня незначна 

кількість співробітників, їм не обов'язково піднімати руку над головою, достатнім буде 

невеликий рух рукою вверх. Інколи може бути досить лише прямого погляду на 

головуючого. 

 

· Після того, коли головуючий визначить учасника, який виступатиме, ця особа може 

говорити, викладаючи свою думку щодо конкретного питання, протягом відведеного їй 

часу. Якщо хтось намагається втрутитися у виступ, головуючий має право у ввічливій 

формі зауважити, що промова ще не закінчена. При цьому головуючий повинен надати 

право виступити усім бажаючим. 

  

 

· Крім того, що головуючий не допускає втручання у виступи, він також стежить за тим, 

щоб оратор не повторював себе або ж не говорив не по суті. 

 

· Після закінчення свого виступу оратор мусить надати іншим присутнім можливість 

висловити свою думку. 

 

 

 

Основні принципи здорового глузду, які визначають принципи поведінки учасників, 

можуть бути передані учасникам як частина порядку денного, або ж їх можна встановити 

на початку засідання: 

 

 

· Бути відкритим для сприймання інформації, що надається. 

 



· Шукати способи та шляхи використання отриманої інформації. 

 

· Не допускати особистих випадів проти будь-кого ні в якій формі (словами, жестами, 

позою чи мімікою). 

 

· Вчасно повертатися з перерв. Якщо вам необхідно терміново вийти із приміщення, де 

проводиться засідання, робіть це, не заважаючи присутнім продовжувати роботу. 

 

· Пам'ятати, що інформація, представлена на засіданні, — конфіденційна і не повинна 

розголошуватися ні за яких умов. 

 

· Використовувати можливість ставити питання у будь-який час/у визначений час. 

 

· Брати участь у тому, що відбувається у залі засідань. 

 

· Бути членом команди/колективу. 

 

 

Наведені як приклад основні правила поведінки учасників засідання, можливо, не 

підходять до кожної конкретної ситуації. Деякі з них можуть представлятися настільки 

очевидними, що, враховуючи дух та культуру вашої компанії, немає потреби їх спеціально 

називати. У будь-якому разі визначення подібних правил є надзвичайно важливим як один 

зі шляхів встановлення основних принципів проведення ділового засідання. Хорошою 

ідеєю є підключення самих учасників до процесу встановлення такого роду правил, у 

такий спосіб люди відчуватимуть свою причетність до справи. Багато засідань були 

малоефективними, "провалилися" саме тому, що присутні розглядали встановлені правила 

ведення засідання як надані, нав'язані їм. Визначення подібних принципів самими 

учасниками допоможе їм чіткіше усвідомити, що саме передбачається під словами "бути 

відкритим для сприймання інформації, що надається" або "брати участь у тому, що 

відбувається у залі засідань" (те, що здається очевидним та загальнозрозумілим, для 

декого може бути складним або не достатньо зрозумілим). 

 

 

Якщо ви хочете, щоб правила працювали, їх, зрозуміло, треба виголосити. Ви можете, 

наприклад, сказати: "Нам би хотілося почути думку кожного учасника з цього приводу, 

так що, будь ласка, беріть участь в обговоренні" або: "Ви, звичайно, можете не 

погоджуватися з даними положеннями, це нормальна практика; ми хотіли б отримати 

якомога більше інформації від кожного з вас". 

 

Якщо засідання проводяться з постійними учасниками (якщо кожного разу зустрічається 

та сама група людей), ви можете встановити основні правила поведінки у перший раз і 

вивісити їх перелік у приміщенні, де відбуваються засідання. Очевидно, що ви не повинні 

кожен раз нагадувати їх, аж поки хтось із учасників не почне їх порушувати. Якщо 

засідання проводяться нечасто, з великими перервами, ви можете щоразу нагадувати ці 

правила присутнім, сказавши, наприклад: "Давайте домовимося про таке..." 

 

Завжди визначайте основні правила на початку засідання, це може зайняти усього кілька 

хвилин перед тим, як перейти до безпосереднього обговорення питань бізнесу /справ. 

 

Важливо пам'ятати, що коли ви обговорюєте з присутніми основні принципи поведінки 

учасників засідання, тон вашого голосу має надзвичайно важливе значення. Він навіть 

важливіший за те, що ви скажете. Ваші слова не можуть звучати як слова старшого 



наставника (ваші колеги — не маленькі діти), вони не можуть бути жорсткими (так ви 

легко образите людей). Виголошуйте правила у максимально дружелюбній, 

дипломатичній манері, і можна очікувати, що учасники засідання будуть мати більше 

бажання додержуватися їх. 

 

Дуже часто люди помилково вважають, що неформальні засідання не передбачають 

наявності основних принципів поведінки. Навіть під час проведення неформальних 

заходів, необхідно цивілізовано поводитися та ставитися один до одного з повагою. 

Основні правила, безумовно, можуть бути гарантією цього. 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ УЧАСНИКІВ 

 

 

Розповсюджуйте порядок денний за два-три дні до дати проведення засідання. Якщо 

зробити це раніше, він може загубитися серед робочих паперів. Якщо ви зробите це 

пізніше, учасникам може не вистачити часу для підготовки до дискусії. Зрозуміло, що на 

момент ознайомлення з регламентом день та конкретна дата проведення заходу мають 

бути встановленими. 

 

 

Під час проведення неформальних засідань, які можуть скликатися спонтанно, дуже 

важливо не забувати ні про кого із тих співробітників, присутність яких бажана та 

необхідна. 

ПІДТРИМКА КОНТАКТІВ З КОЛЕГАМИ, ЯКІ НЕ БЕРУТЬ УЧАСТІ У ЗАСІДАННІ 

 

 

Деякі співробітники приходять на засідання лише завдяки відчуттю правильності такого 

кроку. Якщо організатори заходу не підтримують подібний підхід, вони можуть надсилати 

відповідним колегам регламент засідання з нотатками такого роду: "Вам не обов'язково 

бути присутнім на цьому засіданні, але я хотів би, щоб Ви були у курсі того, що 

відбувається". 

 

Зрозуміло, люди відчувають себе надзвичайно некомфортно і часом невпевнено, якщо 

вважають себе забутими, відокремленими від загальних справ. Але якщо ви повідомите 

співробітників про запланований захід і пообіцяєте надіслати звіт, такого вашого кроку 

може бути досить для того, щоб утримати їх від участі у засіданні (приходу на засідання). 

 

Інколи люди, яких запрошують взяти участь у засіданні, хронічно цього не роблять, від 

чого може страждати справа. Якщо ви готові проявити твердість, ви можете поступити 

таким чином — направити порядок денний начальнику цього співробітника, пообіцявши 

при цьому надати після засідання список присутніх на ньому. Коли особа, яка хронічно 

пропускає засідання, дізнається про такий ваш крок, можна очікувати, що вона 

обов'язково з'явиться. 

 

 

Якщо хтось зі співробітників не зміг бути присутнім на засіданні, можливо тому, що воно 

відбулося спонтанно, дуже важливо ввести таку людину у курс справ. У тому разі, коли 

колега, який не був присутнім на засіданні, запитає, чому його не повідомили про захід, 

найкраще сказати те, як було: "Ми думали Вас запросити, але Ваш помічник сказав, що Ви 

на переговорах з представниками фірми-партнера". 

 



7.2. НЕОБХІДНІ КРОКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УСПІШНОГО ЗАСІДАННЯ: ПОВЕДІНКА 

ГОЛОВУЮЧОГО 

  

 

 

Засідання можна порівняти з театральною постановкою — всі присутні мають свої ролі, 

порядок денний є своєрідним сценарієм, а дискусії надають можливість імпровізувати. 

Очевидно, що всі присутні на засіданні мають свою відповідальність: як головуючий, так і 

учасники. Для того, щоб засідання пройшло успішно, кожен повинен знати свою роль 

(свої функції) та виконувати її адекватно. 

 

РОЛЬ (ФУНКЦІЇ) ГОЛОВУЮЧОГО ДІЛОВОГО ЗАСІДАННЯ ДО ЗАСІДАННЯ 

 

 

· Визначення цілей засідання. 

 

· Підбір учасників. 

 

· Попередні контакти з учасниками для з'ясування можливості/ неможливості бути 

присутнім. 

 

· Замовлення на конкретну дату та час приміщення і забезпечення необхідного технічного 

обладнання та прохолоджуючих напоїв. 

 

· Підготовка порядку денного. 

 

· Вироблення основних принципів поведінки учасників. 

 

· Запрошення учасників, ознайомлення з порядком денним та розповсюдження необхідних 

додаткових матеріалів. 

 

· Підтримка контактів з тими, хто не бере участі у засіданні. 

 

· Перевірка приміщення для засідання безпосередньо перед його початком. 

 

 

ПІД ЧАС ЗАСІДАННЯ 

 

· Починати засідання вчасно. 

 

· Визначати мету та завдання засідання. 

 

· Дотримуватися порядку денного. 

 

· Стежити за часом. 

 

· Сприяти проведенню дискусії. 

 

· Мати справу з "проблемними" учасниками. 

 

· Надавати присутнім можливість ставити питання. 

 



· Роз'яснювати рішення, прийняті у ході засідання. 

 

· Підбивати підсумки. 

 

 

ПІСЛЯ ЗАСІДАННЯ 

 

· Привести приміщення у порядок та повернути технічне обладнання, що 

використовувалося. 

 

· Оцінити засідання, у тому числі й ефективність головуючого. 

 

· Розповсюдити серед учасників копію протоколу засідання. 

 

· Виконувати поставлені завдання. 

 

· Розпочати планування та підготовку наступного засідання. 

 

 

Участь головуючого, як і кожного учасника, у роботі засідання починається з вибору 

відповідного місця. Якщо ви обіймаєте високу посаду або є почесним гостем на цьому 

засіданні і прийшли першим, почекайте, доки вам не вкажуть ваше місце, чи запитайте, 

куди сісти. 

 

Головуючий, як правило, сидить на "місці влади" — найдалі від дверей. Найближче місце 

з правого боку від головуючого надається почесному гостю або особі, яка обіймає 

найвищу посаду. Для того, щоб заохотити учасників брати участь в обговоренні, 

головуючий може сісти у середині столу. Це стане ВИЯВОМ його впевненості у собі, 

продемонструє, що головуючому немає потреби підкреслювати свою роль на засіданні. 

 

Якщо на засіданні присутні дві особи, які мають однаково високий статус, вони сідають у 

центрі столу один проти одного. Інші присутні розсаджуються з обох боків від них. У 

тому разі, коли відомо про напружені відносини між двома особами, які обіймають 

однаково високі посади, краще уникати подібної роз-садки, а посадити їх поруч один з 

одним. У такому випадку стіл не буде відігравати роль додаткового бар'єра між лідерами 

(достатньо їх власних протиріч). 

 

Ці зауваження щодо розміщення стосуються і неформального засідання. Очевидно, що на 

неформальному заході учасники можуть вибирати місце, де сидіти, більш вільно. При 

цьому не треба ніколи забувати, що вибране вами місце є відображенням вашого статусу в 

ієрархії засідання. 

 

Безумовно, ефективність будь-якого засідання значною мірою залежить від того, 

наскільки сильним е головуючий. 

 

Розглянемо кожне з названих вище завдань головуючого на засіданні з певними 

коментарями. 

 

Починати засідання вчасно 

 



Ви повинні визначити конкретний час початку засідання та зазначити його у порядку 

денному. Напередодні заходу нагадайте його всім учасникам, розіславши меморандуми, 

зателефонувавши або скориставшись електронною поштою. 

 

Внесіть вчасний прихід на засідання у перелік основних правил поведінки учасників. Ви 

можете окремо реєструвати вчасне прибуття співробітників на засідання. Можливо також 

підкреслювати негативні сторони запізнення на захід: зачиніть двері (І ті, хто запізнився, 

просто не зможуть зайти до приміщення), не повторюйте сказане раніше і пропущене 

тими, хто прийшов пізніше, розглядайте найцікавіші питання у першу чергу (на початку 

засідання). 

 

Починайте засідання не пізніше 5 хвилин після зазначеного у порядку денному часу (це 

типове розходження між годинниками різних людей), незважаючи на те, чи зібралися всі, 

хто має бути присутнім на заході. Не затримуйте відкриття засідання через запізнення 

інших, це буде виявом явної неповаги до тих, хто прийшов вчасно. 

 

Визначення конкретного часу для початку заходу, як і максимальне дотримання його, є 

бажаним (а краще — обов'язковим) правилом і для неформального засідання. 

 

Визначати мету та завдання засідання 

  

 

 

Важливою функцією головуючого є визначення мети та завдань засідання, а також 

досягнення згоди учасників з таким рішенням. Щоб уникнути можливих непорозумінь, на 

початку заходу ще раз назвіть його мету та завдання. Добре вивісити їх на спеціально 

відведеному стенді. Поясніть важливість поставлених цілей та завдань та щоразу 

нагадуйте про них, коли дискусія спрямовується не в бажане русло, відходить від 

визначеного напрямку. 

 

Якщо ви вивісите перелік завдань на окремому стенді або на спеціальних перекидних 

картах, ви у такий спосіб заощадите свій час та сили: вам не буде потрібно повторювати 

сказане для тих, хто запізнився (вони зможуть отримати всю необхідну інформацію, не 

відволікаючи присутніх і не перериваючи хід засідання). Таким чином, темп роботи 

учасників не буде знижуватися, а особи, які прийшли пізніше, зможуть зразу увійти у курс 

справи. 

 

На неформальному засіданні у разі, коли для обговорення заплановане лише одне 

питання, очевидно, можна обійтися і без подібного висвітлення цілей заходу. Та коли 

передбачається розглянути два і більше питань, з цією інформацією мають бути 

ознайомлені всі учасники будь-яким прийнятним способом. Якщо у неформальному 

засіданні бере участь всього 2—3 особи, стенд із переліком цілей заходу можна замінити 

звичайним аркушем паперу з необхідною інформацією, який буде видно всім присутнім. 

 

Дотримуватися порядку денного 

 

 

Головуючий повинен мати додаткові копії регламенту. Необхідно постійно нагадувати 

учасникам положення, внесені до нього: це допоможе не відволікатися від запланованих 

тем. Якщо на початку засідання у порядок денний були внесені зміни, без затримки 

занотуйте їх, щоб не забути. Стежте за тим, щоб для розгляду кожного питання, 



занесеного у регламент, витрачалося стільки часу, скільки на це було відведено при 

плануванні засідання. 

 

Окремо занотовуйте всі нові питання, які були підняті під час розгляду запланованих. 

Зазначте, що вони будуть обговорені пізніше. 

 

Не повертайтеся до незакінчених питань. Якщо необхідність продовжити дискусію з 

певного питання очевидна, внесіть його у порядок денний наступного заходу. 

 

На неформальних засіданнях дуже часто порядку денного у письмовому/друкованому 

вигляді немає. Це, як правило, і стає головною причиною безконтрольної дискусії, яка 

проходить без будь-яких рамок та регулювання. Найпростіше записати порядок денний 

неформального засідання на аркуші паперу, який має головуючий. Навіть за допомогою 

такого нескладного кроку ви уникнете безконтрольного протікання дискусії, що 

призводить до марної трати часу учасників. Точно дотримуючись визначених для 

обговорення питань, ви не будете відволікатися на теми, не пов'язані зі справою, і, як 

результат, успішно проведете засідання. 

 

Стежити за часом/Розпоряджатися відведеним для засідання часом 

 

Головуючий повинен максимально допомагати успішному проведенню засідання: у цьому 

виявиться його розуміння важливості ролі лідера. Одним із найефективніших способів 

сприяння вдалому проведенню засідання є вміле розпорядження часом, відведеним для 

заходу. 

 

Для того, щоб не втрачати дорогоцінний час, ви можете роздати всі матеріали, необхідні 

учасникам, заздалегідь, до початку заходу, поклавши папери перед місцем, де будуть 

сидіти присутні. Якщо ви на кожному пакеті з документами вкажете ім'я конкретної 

особи-учасника, ви у такий спосіб вирішите і питання розміщення присутніх (що часом 

стає занадто складним та болючим). 

 

Для того, щоб дискусія проходила без затримок та непотрібних перерв, бажано: 

 

· у приміщенні, де проводиться засідання, мати настінний годинник, який би бачили всі 

присутні; 

 

· визначити особу, яка б стежила за часом (за тим, щоб виступаючі не забирали 

додатковий час для своїх промов); 

 

· не заохочувати переривання виступів та припиняти дискусії, не пов'язані з питаннями 

порядку денного; 

 

· обмежити кількість перерв, після яких поновлювати роботу засідання без затримок, 

незважаючи на те, чи повернулися до залу засідань всі учасники, чи лише певна частина. 

 

· На неформальних засіданнях також необхідно постійно нагадувати присутнім про ліміт 

часу та заохочувати чіткі, незатяг-нуті виступи по суті обговорюваних питань. 

 

 

Сприяти проведенню дискусії 

  

 



 

Вміла організація та проведення дискусії (спрямування ЇЇ у необхідному напрямку) — 

дуже часто є найважчим завданням головуючого. Він повинен, виконуючи роль лідера, 

незважаючи на вільність форми обговорення, різноманітність та спонтанність виступів, 

контролювати процес і сприяти його максимальній сфокусованості на визначених для 

обговорення питаннях. 

 

Для полегшення проведення дискусії необхідно з самого початку представити присутніх 

один одному. У такий спосіб під час обговорення вони зможуть адекватно, у прийнятній 

формі звертатися один до одного, що, безумовно, допоможе їм відчувати себе впевненіше 

і комфортніше. Це також надасть учасникам можливість з'ясувати або краще уявити сфери 

спеціалізації, професійні інтереси кожного із присутніх, що у свою чергу сприятиме 

подальшій ефективній роботі. 

 

Готуючи порядок денний, внесіть до нього зауваження: "Прохання бути готовим до 

дискусії", а також підкресліть, що будуть вислуховуватися будь-які зауваження та 

пропозиції. Якщо під час обговорення хтось із учасників звернув увагу на якесь складне, 

делікатне питання, відзначте його ініціативу, сказавши, наприклад: "Дякую за те, що ви 

звернули нашу увагу на цю проблему". 

 

Намагайтеся підключати до дискусії всіх присутніх. Для того, щоб надати можливість 

виступити кожному, можна розбити учасників на невеликі групи: крім того, що 

обговорення пожвавиться, будуть висловлені думки, які при великій аудиторії не були б 

сказані. 

 

Визначте час для відповідей на запитання (запитання ставляться всіма бажаючими). 

Своїми власними запитаннями намагайтеся отримати додаткову інформацію з певної 

проблеми; необхідне роз'яснення висловленої раніше думки; потрібні відповідні 

приклади. Наприклад, можна сказати: "Ми чули виступи за розробку даного проекту; 

можливо, є аргументи і проти? Хотілося б їх почути". Ставлячи запитання, 

використовуйте таку їх форму, що вимагає широкої відповіді, а не прості "так" чи "ні". 

Наприклад, замість: "Чи ви маєте проблеми з виконанням цього завдання?" запитайте: 

"Які ви маєте проблеми з виконанням цього проекту?" 

 

Якщо хтось із присутніх не бере ніякої участі в обговоренні, назвіть його ім'я і 

запропонуйте висловити свою думку. Не забувайте кожному надавати необхідний для 

висловлення його думки час. 

 

 Вимкніть усе технічне обладнання, яке використовувалося до початку дискусії: навіть 

незначний (але постійний) шум може заважати почути те, що говориться. 

 

Нагадайте присутнім про основні правила поведінки учасників засідання: ніяких випадів 

ні проти будь-кого із присутніх; ніяких негативних коментарів, а також грубих слів, 

ображаючих жестів, поз та виразів обличчя в адресу присутніх. Усе сказане на засіданні є 

конфіденційним і не підлягає обговоренню з особами, які не брали участі у заході і робота 

яких не стосується розглянутих проблем. 

 

У ході дискусії головуючий-лідер повинен уважно, активно слухати виступаючих, 

використовуючи для цього не тільки відповідні слова ("цікава думка, бажано почути про 

це більше"), але і тон голосу, вираз обличчя, жести та міміку. 

 



Для заохочування дискусії головуючому краще представляти свою думку в кінці 

обговорення, у такий спосіб учасники вільніше зможуть висловлювати свої думки. 

 

Сказане вище повною мірою стосується і неформальних засідань. При цьому очевидно, 

що сам характер заходу може дозволяти таку поведінку учасників, яка не допустима на 

формальних засіданнях, наприклад, ведення паралельного обговорення . Головуючий 

може дозволити ведення більш вільної дискусії (з певним відволіканням на інші теми), аж 

поки обговорення, як і засідання в цілому, рухається у визначеному напрямку. 

 

 

7.2. НЕОБХІДНІ КРОКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ УСПІШНОГО ЗАСІДАННЯ: ПОВЕДІНКА 

ГОЛОВУЮЧОГО 

  

 

 

Засідання можна порівняти з театральною постановкою — всі присутні мають свої ролі, 

порядок денний є своєрідним сценарієм, а дискусії надають можливість імпровізувати. 

Очевидно, що всі присутні на засіданні мають свою відповідальність: як головуючий, так і 

учасники. Для того, щоб засідання пройшло успішно, кожен повинен знати свою роль 

(свої функції) та виконувати її адекватно. 

 

РОЛЬ (ФУНКЦІЇ) ГОЛОВУЮЧОГО ДІЛОВОГО ЗАСІДАННЯ ДО ЗАСІДАННЯ 

 

 

· Визначення цілей засідання. 

 

· Підбір учасників. 

 

· Попередні контакти з учасниками для з'ясування можливості/ неможливості бути 

присутнім. 

 

· Замовлення на конкретну дату та час приміщення і забезпечення необхідного технічного 

обладнання та прохолоджуючих напоїв. 

 

· Підготовка порядку денного. 

 

· Вироблення основних принципів поведінки учасників. 

 

· Запрошення учасників, ознайомлення з порядком денним та розповсюдження необхідних 

додаткових матеріалів. 

 

· Підтримка контактів з тими, хто не бере участі у засіданні. 

 

· Перевірка приміщення для засідання безпосередньо перед його початком. 

 

 

ПІД ЧАС ЗАСІДАННЯ 

 

· Починати засідання вчасно. 

 

· Визначати мету та завдання засідання. 

 



· Дотримуватися порядку денного. 

 

· Стежити за часом. 

 

· Сприяти проведенню дискусії. 

 

· Мати справу з "проблемними" учасниками. 

 

· Надавати присутнім можливість ставити питання. 

 

· Роз'яснювати рішення, прийняті у ході засідання. 

 

· Підбивати підсумки. 

 

 

ПІСЛЯ ЗАСІДАННЯ 

 

· Привести приміщення у порядок та повернути технічне обладнання, що 

використовувалося. 

 

· Оцінити засідання, у тому числі й ефективність головуючого. 

 

· Розповсюдити серед учасників копію протоколу засідання. 

 

· Виконувати поставлені завдання. 

 

· Розпочати планування та підготовку наступного засідання. 

 

 

Участь головуючого, як і кожного учасника, у роботі засідання починається з вибору 

відповідного місця. Якщо ви обіймаєте високу посаду або є почесним гостем на цьому 

засіданні і прийшли першим, почекайте, доки вам не вкажуть ваше місце, чи запитайте, 

куди сісти. 

 

Головуючий, як правило, сидить на "місці влади" — найдалі від дверей. Найближче місце 

з правого боку від головуючого надається почесному гостю або особі, яка обіймає 

найвищу посаду. Для того, щоб заохотити учасників брати участь в обговоренні, 

головуючий може сісти у середині столу. Це стане ВИЯВОМ його впевненості у собі, 

продемонструє, що головуючому немає потреби підкреслювати свою роль на засіданні. 

 

Якщо на засіданні присутні дві особи, які мають однаково високий статус, вони сідають у 

центрі столу один проти одного. Інші присутні розсаджуються з обох боків від них. У 

тому разі, коли відомо про напружені відносини між двома особами, які обіймають 

однаково високі посади, краще уникати подібної роз-садки, а посадити їх поруч один з 

одним. У такому випадку стіл не буде відігравати роль додаткового бар'єра між лідерами 

(достатньо їх власних протиріч). 

 

Ці зауваження щодо розміщення стосуються і неформального засідання. Очевидно, що на 

неформальному заході учасники можуть вибирати місце, де сидіти, більш вільно. При 

цьому не треба ніколи забувати, що вибране вами місце є відображенням вашого статусу в 

ієрархії засідання. 

 



Безумовно, ефективність будь-якого засідання значною мірою залежить від того, 

наскільки сильним е головуючий. 

 

Розглянемо кожне з названих вище завдань головуючого на засіданні з певними 

коментарями. 

 

Починати засідання вчасно 

 

Ви повинні визначити конкретний час початку засідання та зазначити його у порядку 

денному. Напередодні заходу нагадайте його всім учасникам, розіславши меморандуми, 

зателефонувавши або скориставшись електронною поштою. 

 

Внесіть вчасний прихід на засідання у перелік основних правил поведінки учасників. Ви 

можете окремо реєструвати вчасне прибуття співробітників на засідання. Можливо також 

підкреслювати негативні сторони запізнення на захід: зачиніть двері (І ті, хто запізнився, 

просто не зможуть зайти до приміщення), не повторюйте сказане раніше і пропущене 

тими, хто прийшов пізніше, розглядайте найцікавіші питання у першу чергу (на початку 

засідання). 

 

Починайте засідання не пізніше 5 хвилин після зазначеного у порядку денному часу (це 

типове розходження між годинниками різних людей), незважаючи на те, чи зібралися всі, 

хто має бути присутнім на заході. Не затримуйте відкриття засідання через запізнення 

інших, це буде виявом явної неповаги до тих, хто прийшов вчасно. 

 

Визначення конкретного часу для початку заходу, як і максимальне дотримання його, є 

бажаним (а краще — обов'язковим) правилом і для неформального засідання. 

 

 

8.6. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗА СТОЛОМ 

  

 

 

У той час, коли діловий етикет щодо певних питань, як наприклад, робочого одягу, стає не 

таким прямолінійно вимогливим, манери за столом набувають все більшого значення. З 

часом реалії не змінилися — знання хороших манер, правил поведінки за столом 

надзвичайно важливе для будь-якого бізнесмена, який хоче справити позитивне враження 

на своїх ділових партнерів. 

 

Водночас варто усвідомлювати як межі значущості існуючих правил, так і наслідки їх 

порушення: жуючи з відкритим ротом або створюючи шум у процесі їжі, ви, безумовно, 

грубо порушуєте правила поведінки за столом; використовуючи "неправильну" виделку, 

ви аж ніяк не наближаєтесь до кінця світу. 

 

 

У будь-якому разі ніколи не варто забувати основні правила поведінки за столом: 

 

 

· Покладіть серветку собі на коліна через деякий, недовгий час після того, як ви 

розмістилися за столом. Варто дочекатися, поки першим це зробить господар. При цьому 

не слід струшувати її, щоб розгорнути, краще зробити це спокійно, без зайвого шуму. (У 

класних ресторанах серветку розправить та покладе вам на коліна офіціант.) 

 



· Не слід заправляти серветку за комір, пасок або між ґудзиками сорочки чи блузки. Перед 

тим, як ковтнути води, вина чи іншого напою, витріть губи серветкою, щоб на келиху або 

склянці не залишилося жирних слідів. 

 

· Якщо у ході ланчу вам треба тимчасово вийти із-за столу, залиште серветку на вашому 

стільці. (У деяких класних ресторанах у вашу відсутність офіціант згорне серветку і 

покладе на бильце або на спинку вашого стільця.) 

 

· Після завершення їжі, піднімаючись із-за столу, покладіть серветку зліва від вашої 

тарілки. У тому випадку, коли серветка впала на підлогу, попросіть іншу, не варто 

піднімати забруднену з підлоги та класти собі на коліна. 

 

· Хліб, взятий із загальної корзинки, покладіть на свою тарілку, призначену для цього. Не 

треба відламувати від шматка частину собі, а решту класти назад до корзинки: якщо ви 

взяли шматок хліба, булочку і т. ін. у руку, це ваша їжа. 

 

· Не ріжте хліб на своїй тарілці ножем, відламуйте від цілого шматка/булочки невеличкі 

шматочки, по черзі намазуйте їх маслом (за бажанням) і їжте. Масло може бути подане: у 

невеликих індивідуальних упаковках із фольги (у такому випадку ви берете їх дві-три 

штуки та кладете на свою хлібну тарілку, після чого відкриваєте і використовуєте у міру 

потреби); у індивідуальній маслянці (ви набираєте з неї відповідним ножем необхідну 

кількість масла і намазуєте на шматочок хліба); у загальній маслянці (у такому разі ви 

відповідним ножем набираєте з неї масло і кладете на край хлібної тарілки, після цього 

намазуєте необхідну кількість на хліб). 

  

 

· Не треба тримати хліб в одній руці, а ложку, виделку чи келих у другій, правила етикету 

передбачають використання у процесі їжі однієї руки; це не стосується ситуації 

одночасного використання ножа та виделки (їмо салат, закуску, головне блюдо), виделки 

та ложки (їмо десерт) або накладання страви із загального блюда на свою тарілку. 

 

· Завжди дочекайтеся, доки господар почне їсти, після цього сміливо приступайте до 

замовленого вами блюда. 

 

· Після того, як ви доїли суп, залиште ложку в тарілці, якщо суп було подамо в ній. Якщо 

суп подавався у суповій чашці, покладіть ложку на блюдце під нею. 

 

· Якщо тільки ви не лівша, тримайте ніж у правій, а виделку у лівій руці. У паузах між 

порціями їжі або у перервах для розмови, кладіть ніж і виделку на вашу тарілку зі 

стравою. Вони (ніж та виделка) повинні повністю розміщуватися на тарілці; ніколи не 

кладіть їх таким чином, щоб одна половина була на тарілці, а інша — на столі. 

 

· Не піднімайте високо над тарілкою ніж та виделку і не жестикулюйте ними. Не 

спрямовуйте столовий прибор (особливо ніж) на співрозмовника: у багатьох країнах, 

наприклад в Азії, такий жест є виразом надзвичайної неповаги до іншої особи. 

 

· Ви не повинні доїдати усе до кінця, "вичищати" свою тарілку: залиште на ній листки 

петрушки, спіралі сирої моркви, листки м'яти і все інше, що служило прикрасою страви. 

 

· Не віддавайте назад принесену вам страву тільки тому, що вам не сподобався її вигляд. 

Для подібного кроку мають бути вагомі підстави, як наприклад: їжа не доварена, не 

допечена до бажаної вами кондиції; смак блюда неадекватний — прокислий, несвіжий і т. 



ін.; у тарілці з їжею є сторонній предмет. Якщо ви гість, і вам просто не подобається 

подана страва, притримайте коментарі з цього приводу при собі, не ставте господаря у 

незручне становище. Сконцентруйте свою увагу на інших наявних блюдах і з'їжте того, 

що вам не до смаку, лише стільки, скільки зможете. 

 

· Не соліть і не перчіть їжу до того, як ви спробували її. Ви зробите комплімент шефу 

ресторану, а також вашому господарю тим, що продемонструєте повагу до приготовленої 

(і відповідним, достатнім за рецептурою, чином поперченої та посоленої) страви. 

 

· Якщо вас попросили передати сільницю, передавайте ЇЇ, тримаючи за основу, у парі з 

перечницею, якщо вона стоїть біля сільниці. Ці предмети завжди передаються разом, 

навіть якщо використовується тільки сільниця. Якщо ви використовуєте загальну 

сільницю (у формі відкритої мисочки), набирайте з неї сіль невеликою ложечкою, яка 

подається у таких випадках, і висипайте на край своєї тарілки. За відсутності ложечки, 

використайте для цього свій чистий ніж. У тому разі, коли ви маєте свою індивідуальну 

відкриту сільничку, сіль з неї можна брати пальцями. 

 

· Завжди передавайте страву зліва направо — проти руху часової стрілки. Якщо ви взяли, 

наприклад, тарілку з хлібом, спочатку передайте її вашим сусідам по столу і зачекайте, 

поки вона, зробивши коло, не повернеться до вас і ви зможете взяти, що бажаєте. 

 

· Якщо для блюда подається соус у загальному посуді, набирайте його сервірувальною 

ложкою і кладіть на край своєї тарілки. За потреби процедуру повторіть. Ніколи не 

вмочуйте вашу їжу безпосередньо у загальний посуд з соусом. 

 

· Якщо ви не знаєте, яким саме чином належить їсти принесену вам страву або якийсь ЇЇ 

компонент, просто залиште це на тарілці або подивіться, як вирішують питання інші 

присутні, та візьміть з них приклад. 

 

· Все, що подано на тарілці,їжте за допомогою ножа та виделки, а не руками, навіть, якщо 

вдома ви їсте цю страву саме таким чином. З цього правила немає винятків. 

 

Часто морепродукти (креветки, краби) відвідувачі ресторанів їдять руками. Такий підхід 

годиться для дружнього ланчу чи обіду. (Не забудьте сполоснути руки після закінчення 

їжі у спеціально поданому вам і призначеному для цього посуді. Ви впізнаєте його за 

шматочком лимона чи невеликою квіткою, що плавають у воді.) 

 

Для більш офіційного ділового ланчу, обіду, а також у випадку, коли ви вперше 

зустрілися з людиною, правильним буде використання відповідних столових приборів. 

 

· Тримайте чашку з кавою/чаєм за вушко; не обхоплюйте чашку обома руками. 

 

· Не дуйте на суп, каву, чай, якщо вони занадто гарячі. Почекайте, поки їх температура 

стане для вас прийнятною. 

 

· Якщо ви розлили каву або чай на блюдце, не витирайте його серветкою, попросіть 

принести вам інше. Не вмочуйте у чашку з кавою/чаєм печиво, тістечка тощо. 

 

· Не треба "допомагати" офіціанту, піднімаючи келих, склянку або тарілку, для того, щоб 

він наповнив його/її; робіть це, тільки почувши відповідне прохання. 

 



· Порожні пакетики з-під цукру, пластикові контейнери від молока чи вершків для 

чаю/кави, обгортку від крекерів для супу покладіть під край вашої тарілки або на край 

блюдця чи хлібної тарілки. 

 

· Якщо вам треба видавити лимонна рибу / морепродукти, накрийте його рукою, щоб 

краплі соку не потрапили на оточуючих, або ж вам в очі. 

 

· Якщо вам попалася рибна кістка, вийміть її з рота, виштовхнувши язиком на кінчик 

виделки. Потім покладіть її на край вашої, не хлібної тарілки. Таким чином вона буде 

менш помітна. Те саме правило працює і тоді, коли ви їсте маслини з кісточками. Якщо ви 

виймаєте рибну кістку або кісточку від маслини рукою, намагайтеся робити це, не 

привертаючи уваги інших гостей та господаря. Але намагайтеся уникати подібної 

ситуації, пам'ятайте про виделку. 

 

· Правильно використовуйте посуд для обмивання рук. У деяких ресторанах, якщо ви їли 

відповідну їжу руками, наприклад, лобстера, після цього подається посуд для обмивання 

рук. У дуже формальних ресторанах можлива подача такого посуду перед десертом, 

незалежно від того, що саме ви їли. Опустіть пальці у воду (кожної руки окремо) і потім 

витріть їх вашою серветкою. У деяких ресторанах після закінчення їжі подаються вогкі, 

гарячі, паруючі рушники. Використайте поданий вам рушник для того, щоб витерти руки і 

за необхідності куточки рота. Не використовуйте вогкий рушник для витирання обличчя 

чи шиї. Як правило, офіціанти забирають використані рушники без затримки. У 

протилежному разі, витерши руки, покладіть рушник зліва від вашої тарілки на зняту з 

колін серветку; таким чином скатертина на столі залишиться сухою. 

 

· Якщо ви плануєте палити після їжі, за можливості замовляйте столик у відповідному залі 

у відповідній частині залу (де палять). Запитайте гостей, де саме вони бажають сидіти 

(там, де палять, чи там, де не палять). Не паліть за столом, якщо тільки ваш гість не 

палить. Будучи господарем, ніколи навіть не запитуйте у ваших гостей дозволу запалити. 

 

· Якщо ви гість, ви повинні запитати дозволу запалити. У будь-якому разі утримуйтесь від 

паління до того, як усі доїдять десерт і буде подана кава/чай. Сигари та трубки у 

ресторанах не прийнятні. 

 

· Не загромаджуйте стіл своїми окулярами від сонця, ключами від машини, гаманцем та 

телефоном/біпером. Складіть усі ці речі у портфель, папку або сумку і поставте під стіл 

або за можливості покладіть на сусідній стілець чи поруч із собою (якщо ви сидите у 

кабінці). 

 

 

 


