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ВСТУП 
 
На даний час існує потреба в підготовці управлінців, керівників 

високого професійного рівня, здатних розвивати ділові стосунки та стосунки в 
організаціях на цивілізованій основі, яка значною мірою визначається 
моральними цінностями. 

Важливим аспектом професійної компетентності керівника є його рівень 
психологічної культури, який включає в себе знання психологічних 
закономірностей розвитку та проявів психіки особистості, психологічних 
аспектів спілкування та взаємодії в різних соціальних групах, знання психології 
управління, а також уміння використовувати набуті знання. 

Психологічна культура є важливою, але недостатньою умовою 
успішного управління. Сучасний менеджмент повинен базуватися на 
моральних цінностях. Саме тому при підготовці управлінців, керівників, 
зростає роль наук етичного спрямування. 

Як складова теорії управління, етика ділових відносин визначає систему 
моральних цінностей, критеріїв та параметрів у відносинах між державними 
службовцями і споживачами адміністративних послуг, між організаціями, 
підприємствами та державою, а також у відносинах між керівниками і 
співробітниками організації та в організації загалом. 

Мораль в управлінській діяльності виконує функції не тільки моральної 
оцінки, а й присутня в прийнятті управлінських рішень, що дозволяє 
вирішувати суперечливі морально-психологічні проблеми на державній службі 
та організаціях. Саме тому розробляються і втілюються в практику правила і 
вимоги морально-психологічного спрямування ділових відносин, які повинен 
засвоїти майбутній управлінець, керівник як у процесі навчання, так і у 
практичній його роботі. 
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І. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Зростання ролі морально-психологічного чинника в управлінні є законо-

мірним для цивілізованої економіки (лат. moralis, mores – “вдача”, “натура”, 
“склад душі”, “звичка”), актуалізує значення особистості. Моральність – це вимір, 
який визначає поведінку людини, її ставлення до суспільства, містить внутрішню 
потребу особистості здійснення моральних дій та вчинків. Але не завжди 
управлінці дотримуються моральних норм, не завжди одні й ті самі дії, вчинки, 
поведінка у різних країнах набувають однакової етичної форми та етичної оцінки. 

Неетична поведінка керівника є деструктивним, деморалізуючим чинником, 
може зруйнувати психологічну цілісність організації. Здебільшого її спричинюють: 

1. Конкурентна боротьба, значний обсяг “тіньової” економіки, що знеці-
нює етичні проблеми. Однак це не є підставою для порушень загально-
прийнятих правил управління, економіко-етичної, правової та етико-психо-
логічної основи управлінської діяльності. Діловий ризик не повинен виходити 
за межі закону. Керівник має пам’ятати, що професіоналізм, патріотизм, 
порядність і відповідальність – важливі складові його морального авторитету, 
ігнорування яких значно послабить його позиції. 

2. Морально-психологічна непідготовленість управлінців, яка проявляється 
в патологічному ставленні до грошей, нерозумінні важливості спрямування 
доходів на розвиток, підвищення конкурентоздатності організації. Вона не сприяє 
позитивній репутації керівника серед партнерів та в суспільстві загалом. Великої 
шкоди репутації керівників завдає незнання етико-технологічних аспектів ведення 
переговорів, психологічних прийомів переконуючого впливу, етнопсихологічних 
особливостей етики інших народів (міжнародної етики), етики відносин зі 
співробітниками, споживачами, партнерами, конкурентами тощо. 

3. Загальне зниження ролі етики в організації, суспільстві, низькі 
моральні якості співробітників організацій, фірм, відсутність стимулювання 
етичної поведінки керівників. На противагу їм створюють комітети з етики (для 
повсякденного оцінювання етичної практики), запроваджують спеціальні поса-
ди з етики (адвоката, соціального працівника тощо). 

4. Поєднання етики і психології невипадкове, адже вони, хоч і є само-
стійними галузями наукового знання, функціонують у тісному взаємозв’язку. 

Етика (лат. ethica, від грец. ethos – вдача, звичка) – філософська 
дисципліна про походження і сутність моралі; норми поведінки, сукупність 
моральних правил соціальної спільноти. 

Етика як система моральних принципів, як загальна характеристика 
поведінки людей, котра відповідає або не відповідає моральним вимогам, 
роз’яснює моральне значення конкретних дій, мотивів, характерів, які вивчають 
психологи. Вона зобов’язує людину відрізняти правильну поведінку від 
неправильної, а психологія розкриває психічну природу конкретних виявів 
поведінки і умови формування цих моральних явищ. Специфіка дотримання 
моральних принципів полягає в тому, що забезпечення загального блага іншої 
людини є особистісним мотивом, потребою. 
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Такі компоненти морального здоров’я учасників управлінського процесу, як 
моральні переконання, моральні якості (почуття відповідальності, совість, без-
компромісність тощо), моральні звички, здібності та дії, регулюють процес фор-
мування професійних навичок в управлінській діяльності. Високий рівень моральної 
культури особистості дає людині змогу не тільки свідомо долати негативні риси 
свого характеру, а й інтенсифікувати свою інтелектуальну та фізичну працю. 

Утвердження інтересів представників ділових кіл залежать і від того, 
наскільки вони послідовно втілюють у своїй управлінській діяльності 
загальнолюдські норми й принципи, дотримуються поведінки, яка передбачає 
певний тип моральних відносин в різних сферах вияву етики: порядність – 
візитна картка ділової людини; рекламуючи себе, не ганьби своїх суперників; 
умій обирати партнера, підтримуй стосунки з ним тощо. В реальному житті 
існує певна відмінність між моральними нормами в організації та етикою 
відносин установи з навколишнім середовищем. 

Етика відносин усередині організації. Основоположними для неї є такі 
принципи: 

- відповідність моральних цінностей організації загальнолюдським 
цінностям; 

- відповідність моральних цінностей організації її соціокультурному та 
етнопсихологічному контексту; 

- орієнтація, інтегрування інтересів працівників навколо поставлених цілей; 
- свідома трудова дисципліна; 
- орієнтація на потреби й можливості людини; 
- моральна задоволеність осіб організації комунікативними зв’язками, 

взаємодією, спільною трудовою діяльністю; 
- моральна захищеність особистості в організації; 
- моральна зацікавленість працівників в опануванні моральними 

цінностями; 
- стимулювання етичної поведінки працівників, наявність в організації 

моральних традицій. 
Етика зовнішніх відносин. Її вимоги залежать від об’єкта ділового 

контакту. У відносинах із співробітниками головне – відсутність будь-якої 
дискримінації у сфері зайнятості; особливий статус працівників із обмеженою 
дієздатністю; охорона здоров’я і техніка безпеки; обговорення кар’єри 
тощо. Етика відносин із споживачами передбачає дотримання гарантування 
безпеки товарів, надання інформації про товари та технологію їх виготовлення, 
право вибору покупцем товару, врахування вимог споживачів, зменшення 
забрудненості та шкідливості товарів тощо. Етика відносин із партнерами ґрун-
тується на дотриманні зобов’язань, недопущенні маніпулювання інвестиціями, 
урахуванні інтересів партнерів під час розподілу прибутку. Етика відносин з 
державою передбачає добросовісну звітність, дотримання законодавства, 
виконання державних замовлень у зазначені терміни, уникнення хабарництва у 
відносинах із державними службовцями. Міжнародна етика охоплює етичні 
стандарти, прийнятні у всьому світі, налаштовує на врахування національної 
культури, залучення до роботи в компанії місцевого персоналу, підтримання 
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країн, що розвиваються, дотримання відповідальності між країнами в умовах 
вимушеного закриття підприємств. 

У внутрішніх і зовнішніх відносинах не слід ігнорувати загальнолюдські 
норми й правила, а також такі моральні якості, як добро, совість, обов’язок, 
честь, гуманність, справедливість, відповідальність. 

На зміст моральних понять впливають часові, національні, релігійні та 
інші чинники (те, що є моральним у певний час, в одного народу, може 
сприйматися як аморальне за інших історичних умов, у моралі іншого народу). 

Моральність – важлива умова повноцінного розвитку керівника. Тому 
професійні якості особистості необхідно розглядати разом з її моральними 
нормами. Такий підхід образно аргументований у народній мудрості: той, хто 
встигає у науці, але відстає від моральних норм, більше відстає, ніж встигає. 
Досвід ринкової економіки теж підтверджує ефективність базованих на 
принципах справедливості, порядності, гуманізму управлінських дій. Аморальна 
поведінка керівника спричинює погіршення людських взаємин, моральну ерозію. 

Важливими рисами професіоналізму керівника є його здатність до виявів 
гуманізму, поваги, справедливості, визнання прав людини, усвідомлення того, що 
управлінська діяльність потенційно володіє морально-виховними можливостями. 

Прийняття особистістю конкретних управлінських рішень пов’язане із 
психологічними труднощами, спричиненими необхідністю діяти у площині 
моральних норм і спокусою матеріального самозбагачення, іноді всупереч 
закону. Коли вибір форм економічного зростання не суперечить загально-
людським нормам моралі, досягається не за рахунок добробуту людей, 
професійна управлінська діяльність заслуговує визнання як високоморальна. 
Аморальні, беззаконні форми досягнення успіху в управлінні не можуть бути 
віднесені до жодної системи моралі. Якщо керівник не дбає про інтереси фірми, 
про співробітників, а прагне лише до власного збагачення, досягає успіху 
завдяки іншим, він свідомо порушує моральні принципи і правові норми. Для 
такого керівника мораль - перешкода в життєвій боротьбі, бо вона вимагає 
дотримання суспільних інтересів, відповідних правил чесності. 

Обов’язковим елементом і умовою ефективної управлінської діяльності є 
задоволеність працівників організації роботою. 

Задоволеність – показник ефективності діяльності, пов’язаний із вико-
нанням спільного завдання та системою міжособистісних відносин. Йдеться про 
задоволеність спільною діяльністю. Вона передбачає емоційну та моральну 
задоволеність. 

Емоційна задоволеність – показник ефективності діяльності, пов’язаний 
із системою міжособистісних відносин. Емоційна задоволеність виявляється у 
позитивному сприйманні навколишнього середовища, інших людей, самого 
себе та своєї діяльності. 

Моральна задоволеність – показник правильності морального вибору. 
Вияв цього різновиду задоволеності пов’язують із активністю людини, яка 
спрямована на правильний моральний вчинок чи дію. 

Моральна задоволеність керівника – показник ефективності управ-
лінської діяльності, пов’язаний із системою морального вибору. Здійснивши 
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моральний вчинок, людина відчуває почуття задоволення, усвідомлює, що її 
совість чиста. І навпаки, усвідомлення, що вчинок далекий від норм моралі, 
позбавляє людину внутрішньої рівноваги. Тривалі переживання щодо правиль-
ності морального вибору в управлінській ситуації спричинюють психічні 
перевантаження з усіма їх наслідками. 

Основна рушійна сила, що спонукає людину до моральної діяльності, – це 
моральні потреби, які виявляють моральне обличчя особи у ставленні її до 
дійсності і самої себе, міру її самовимогливості. 

Моральні потреби – поняття, яке відтворює позитивне громадське 
оцінення індивідуальних запитів особистості; суспільно (зокрема морально) 
санкціонована міра потреб, що стосується як їх складу, рівня, так і способів 
задоволення. Вони функціонують як своєрідний пусковий механізм у боротьбі 
добра і зла, що й робить їх актуальним об’єктом управлінської діяльності. 

Основою професіоналізму кожного керівника, критеріями оцінювання 
діяльності всіх учасників ділової взаємодії є моральні традиції: чесність, 
професійний обов’язок, честь, гідність. Вони надають управлінській діяльності 
високоморального характеру, а повсякденне їх дотримання є запорукою 
продуктивності ділових угод. 

Ще одним показником професійної управлінської діяльності керівника з 
позицій етики є дотримання моральних принципів взаємодії, в процесі якої 
реалізуються соціальний, психологічний контакти, пов’язані із психічним 
станом їх учасників. Взаємодія немислима без спільної матеріальної і духовної 
діяльності. Незадоволені потреби призводять до безпринципності, деградації 
особистості. Саме тому свою професійну діяльність керівник повинен будувати 
на основі моральних засад співробітництва.  

На продуктивність управлінської діяльності впливає також рівень 
соціально-моральної зрілості особистості, її критерії – трудова дисципліна, розви-
нуте почуття відповідальності, потреба в турботі про інших людей, здатність до 
активної участі у житті суспільства, ефективного використання знань і здібностей, 
до психологічної та моральної близькості з іншою людиною, до конструктивного 
розв’язання різноманітних життєвих проблем на шляху самореалізації. Реальними 
показниками соціально-моральної зрілості є також усвідомлення професіоналами 
економічних інтересів організації, поліпшення споживчої цінності продуктів, 
охорона здоров’я персоналу, підтримка навчання персоналу тощо. Тільки висока 
соціально-моральна зрілість учасників професійної взаємодії гарантуватиме 
досягнення вершин професіоналізму в їх спільній діяльності. Тому вдосконалення 
моральних якостей керівників не менш важливе, ніж опанування технологічних, 
економічних, соціальних і психологічних методів керівництва. 

Теоретичні морально-психологічні засади управлінської діяльності є 
підґрунтям професійної етики керівника, яка передбачає наявність теоретико-
прикладних етичних знань і практичних рекомендацій, зорієнтованих на якісне 
виконання адміністративно-господарських функцій. Вона охоплює передовий 
досвід морально-психологічного розв’язання конкретних проблем управління. 
До основних її принципів належать: 

- гуманізм і демократизм; 
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- соціальна справедливість; 
- суверенність особистості (особиста гідність кожного є недоторканною); 
- розкриття інтелектуального потенціалу людей, які працюють поруч; 
- постійне вивчення людей, знання їх потреб та інтересів; 
- дбайливе ставлення до природи; 
- особистий приклад безперервності духовного і професійного вдоско-

налення. 
Розуміння цінності морально-психологічних засад управління характеризує 

більшість ділових людей. Воно є свідченням морального здоров’я керівників, яке 
має такі компоненти: моральні почуття, моральну позицію, моральні звички, 
моральний самоконтроль. Ці компоненти надзвичайно стійкі, характеризують 
засвоєні особистістю моральні принципи і норми. Усвідомлення керівниками 
економічної та соціальної цінності морально-психологічного потенціалу людей 
підвищує їх діловий інтерес до оволодіння знаннями і навичками діагностування 
стану морального здоров’я працівників, рекомендацій щодо прийняття ефективних 
заходів усунення його “недуг”. Вважається, що моральне здоров’я доцільніше 
підтримувати і зміцнювати за допомогою превентивних (запобіжних) заходів, а не 
після відхилень чи аномальних станів. Кожна людина відповідальна за стан свого 
морального здоров’я, турбота про нього є також професійним обов’язком керівника 
організації і невід’ємною частиною управлінської діяльності. 

До методів морального впливу керівника на працівників організації 
належать:  

- моральне переконання, що зумовлює свідоме засвоєння етичних знань, 
формування мотивів опанування конкретних моральних навичок; 

- моральний приклад, який характеризується вмінням керівника засто-
совувати моральні норми і правила поведінки, ділитися власним досвідом. 
Наслідування при цьому є важливим соціально-психологічним засобом поши-
рення норм моралі та їх переростання у традиції й звички; 

- етична консультація (надання порад з етичних питань); 
- етична експертиза, яка широко застосовується при розв’язанні конф-

ліктів, що виникають в організації (розгляд етичних питань спеціалістом); 
- рольова гра – активний метод, що сприяє набуттю моральних знань, 

формуванню морального досвіду. Гра розвиває моральну уяву в умовах 
оперативного прийняття конкретного морального вибору; 

- іміджування, яке полягає в умілому моральному звеличуванні добро-
порядних учинків людей, в моральному захисті тих, хто діє чесно і принципово. 

Моральна поведінка керівника, стиль його роботи – це система 
повсякденних учинків, у яких виявляється його ставлення до людей, суспіль-
ства, своєї діяльності. Моральні цінності зумовлюють його повсякденні вчинки. 
Поведінка керівника має бути реально сприйманим моральним орієнтиром для 
підлеглих. Уміння та звички керівника, що становлять основу реальних вчин-
ків, є індикаторами його моральних позицій та переконань. 

Саме тому оцінюють керівника не за етичною освітою, а за моральними 
уміннями і звичками. 
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Моральне обличчя керівника утворюють загальні, конкретні та специ-
фічні моральні якості. 

Моральні якості – моральна характеристика найтиповіших рис 
поведінки індивіда. 

До загальних моральних якостей відносять: 
- патріотизм – вірність своїй батьківщині, дотримання й розвиток кращих 

традицій свого народу тощо; 
- гуманізм – визнання суверенності особистості й недоторканності її 

достоїнства, віра в невичерпність людської доброзичливості; 
- справедливість – об’єктивне оцінювання індивідуально-ділових якостей 

і дій людей, визнання їхньої індивідуальності, відкритість до спілкування, 
самокритичність. 

Конкретні моральні якості репрезентують: 
- совість – загострене почуття особистої відповідальності перед 

суспільством і людьми; 
- моральна воля – розвинутий самоконтроль, уміння домагатися мети, 

завойовувати повагу людей; 
- професійна чесність – ділова вимогливість, самовіддача в роботі, уміння 

говорити правду “в очі”; 
- організованість – взаємодія індивідуального і спільного, вміння 

структурувати і програмувати діяльність відповідно до правил і норм 
організації; 

- товариськість – взаємна солідарність, повага і довіра, які утворюють 
спільність інтересів і цілей; 

- мужність – сміливість, уміння переносити особисті неприємності та 
службові невдачі; 

- принциповість – повага думки інших, уміння відстоювати свою і чиїсь 
позиції. 

Серед специфічних якостей виокремлюють: 
- скромність – ретельність, розумне використання влади, критичне 

ставлення до своїх заслуг і недоліків; 
- відповідальність – єдність слова і діла, “смак” до ділового ризику; 
- щедрість – безкорисливість, надання допомоги людям, співчутливість; 
- оптимізм – віра в себе й людей, у свій моральний вибір, краще майбутнє; 
- великодушність – терпимість до недоліків людей, уміння прощати 

образи, не бути злопам’ятним та ін. Вони зорієнтовані переважно на технологію 
спілкування керівника, на його “ефект чарівності”, є похідними від загальних і 
конкретних моральних якостей. 

Усі моральні якості керівника взаємозалежні, сприяють вияву одна одної, 
відтворюють цілісну модель морального складу керівника. В організаціях, де 
турбуються про моральне здоров’я управлінських кадрів, періодично (наприклад, 
двічі на рік) проводять етикометрію – спеціальне вивчення громадської суспільної 
думки про загальні, конкретні та специфічні моральні якості всіх керівників. 
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ІІ. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Керівнику будь-якого рівня необхідно завжди пам’ятати про головний 

ресурс організації, найважливіше поняття управлінської діяльності – “людські 
ресурси”. 

Адже “люди” - це не лише директори, менеджери, виконавці. Вони є 
представниками своїх родин - матерями, батьками, дітьми, внуками, братами, 
сестрами - і носіями їх клімату. Сімейні проблеми кожного з них, тим чи іншим 
чином, впливають на результати роботи колективу, підприємства, установи, 
організації. 

Психологи радять посміхатися іншим, і тоді сутність людини стане 
сповненою радощів, і справи підуть добре. Але навряд чи людина буде здатною 
посміхатися, якщо її щось бентежить. 

Якщо кожна, окремо взята людина, не повною мірою щаслива, то і 
діяльність підприємства не може бути успішною. І навпаки, гармонія кожної 
особистості надає гармонійного постійного розвитку підприємству. 

Поняття “менеджмент” ґрунтується на давньосхідній мудрості: “Нам 
потрібно навчитись управляти собою - управляти своїми почуттями та емоціями”. 

Існують два напрями менеджменту – “американський” та “японський”. 
Проте, є ще третій, не схожий на жоден із попередніх. Він і є провідним, адже 
без нього перші два є неуспішними і просто втрачають сенс. 

У повоєнні роки (1950-1960 рр.), розвитку набув “американський” напрям 
менеджменту. Основним принципом цього напрямку було: “Працівники 
повинні просто працювати, вони не повинні думати”. Власникам підприємств 
не потрібні були розумні працівники, - вони потребували лише “їхніх рук”. 
Наслідком такого “стилю” управління став крах багатьох організацій. 

Другий напрям менеджменту – “японський” - розвивався іншим чином. 
Основний принцип: “Приходьте зі своїми руками, але нам також потрібні ваші 
голови”. І до сьогодні така ідея є цінною для будь-якої організації, - вона 
приносить успіх. 

“У людини є не лише руки і голова, але й серце” - це третій тип мене-
джменту. До нього належать серце, почуття, емоції, переживання. Цей напрям 
спрацьовує, коли всі члени колективу відчувають турботу один про одного. 
Основний принцип: “добровільний внесок кожного члена колективу на користь 
спільної справи”. 

Розвиток у людях мотиву служіння - і є головною метою менеджменту. 
Цей світ є світом змін - все у ньому має змінний характер. Люди змінюються 
через ці зміни, змушені змінюватися. Якщо вони прилаштовуються – вижи-
вають. Якщо не встигають змінюватись, виникає період застою, який, у свою 
чергу, призводить до занепаду - занепаду особистості, підприємства, суспіль-
ства, цивілізації. 

Самоуправління - це питання “що змінити в собі”. Людина може постійно 
змінювати одяг, зачіску, місто, навіть країни. Але після всіх цих змін чи 
залишається щось, що має змінити стосунки цієї людини з іншими? Ці зміни не 



12 

 

забезпечують їй щастя. Людина змінює щось разом з обставинами, але це не 
завжди спрацьовує. 

Цінність людини не така, як цінність речей. Якщо щось не подобається в 
кімнаті, якийсь предмет можна викинути - стіл, стілець, шафу - і купити новий. 
Але якщо не подобається якась наймана людина, то її не можна виставити за 
двері (звільняти) через особисту неприязнь. Людина - не річ! Людина - 
найцінніший актив будь-якого підприємства, найбільша його цінність. 

Керівник має розуміти працю кожної людини у колективі, цінити її 
особистий внесок у спільну справу. Уміння цінувати інших, цінувати тих, хто 
працює поряд, обернеться добром для кожного. Лише теплі і дружні стосунки, 
благословення з боку колег, допомагають плідно і якісно працювати. 

Самоменеджмент - це контролювання емоцій, яке допомагає поважати 
достоїнства людини, з якою доводиться працювати. 

Для досконалого управління необхідні сила терпимості, сила тиші, сила 
любові. Ці сили у кожного всередині, але в щоденних турботах вони 
заглибилися “на днище”. Щоб їх звідти достати, необхідно приділяти час для 
самого себе, робити паузу, щоб відшукати у собі це “золото”. І починати треба з 
переконання, що всередині це “золото” справді є. Звичайно, щоб його дістати, 
необхідно “перемити не одну гору піску”. 

Якщо людина хочете щось нове пожати, треба щось нове посіяти, і почи-
нати треба з розуму. Сильні руки, серце, голова - основа позитивного мислення. 

Найважливіша функція менеджменту - робити максимально ефективними 
людські ресурси підприємства чи організації. 

Повертаючись до визначення людських ресурсів необхідно визнати, що 
вони - це не просто окремо взята людина, це її професійні, інтелектуальні, 
соціальні, моральні, фізичні і психологічні можливості і здатності, її стосунки, 
ставлення, поведінка і реальний результат діяльності на підприємстві чи в 
організації. Усі ці якості потрібно розвивати. 

Людей необхідно постійно вчити - підвищувати їхню кваліфікацію 
відповідно до вимог ринку, на якому діє конкретна фірма, навіть давати розуміння 
психології цього ринку. Навчати і розвивати необхідно, в першу чергу, сильні 
сторони людей, і саме в процесі навчання можна отримати не просто знання в 
необхідній сфері бізнесу, а й практичні навички. Навчання потребують і самі 
менеджери для підвищення рівня їх професіоналізму. Воно допомагає: 

- усвідомити завдання, які постають перед менеджерами; 
- виробити конкретні власні підходи для прийняття рішень у бізнесі, 

починаючи від психологічних аспектів ефективної діяльності і закінчуючи 
результатами вирішення проблемних ситуацій; 

- збільшити темпи росту підприємства. 
Унаслідок навчань: 

1) створюється єдина система роботи; 
2) зростає показник ефективності роботи персоналу; 
3) створюється команда однодумців, яка спілкується “однією мовою”, і 

з’являються дієві результати. 
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Виникає розуміння необхідності щоденного процесу роботи на всіх її 
етапах, уміння ставити конкретні цілі в процесі роботи, диференціювати 
завдання за різними групами і залежно від цього виробляти тактику поведінки 
щодо того чи іншого завдання, і, звичайно, з’являється усвідомлення поняття 
“команда”. Професіоналами можна називати тих, хто володіє не лише 
теоретичними знаннями з окремих питань, а тих, хто пройшов шлях від 
рядового співробітника до менеджера вищої ланки, до керівника, і хто на 
кожній з позицій успішно займався реалізацією того, чому він щодня 
навчається сам - практичному досвіду ведення бізнесу. 

Успіх - результат низки складових, однією з яких виступає навчання, 
постійне вдосконалення і розвиток. 

Людей необхідно “відчувати”. Необхідно визначати і використовувати риси 
їхнього характеру, як манеру і стиль поведінки, що склалися під впливом 
життєвих моментів і виховання, і які виражають ставлення людини до 
навколишнього світу, до інших людей, до самого себе і до своєї справи. Можна 
сказати, що характер - це особистість для інших, психічна фізіономія; “печатка 
людини”, як казали у давнину. 

Необхідно вивчати і на підставі цього формувати думку щодо рис 
характеру людини з метою використання її достоїнств для підвищення 
ефективності праці і доцільної діяльності. При цьому слід враховувати, що 
характер, який сформувався - яскравіший бік індивідуальності. Від нього 
значною мірою залежить, як поводиться людина в різних життєвих ситуаціях. 
Знаючи її характер, можна передбачати, як вона буде поводитися при тих чи 
інших обставинах і на що здатна. 

Водночас характер - це, у порівнянні з іншими, найбільш змінна влас-
тивість особистості. Якщо темперамент тісно пов’язаний з природженими 
особливостями нервової системи, то характер, хоча і залежить якоюсь мірою 
від них, визначається, насамперед, вихованням. Якщо темперамент сам по собі 
не може бути поганим або гарним, то стосовно характеру цілком правомірно 
говорити, що він “гарний”, “поганий” або “важкий”. Темперамент визначається 
природними властивостями, а за характер несе відповідальність сама людина. 

Характер тісно пов’язаний з усіма боками психічного і соціального життя. 
Його рисами можуть бути індивідуальні особливості пізнавальних процесів 
(наприклад, спостережливість, критичність розуму, старанність), почуття, 
переконання, потреби, інтереси. Найважливіше значення серед них мають 
особливості волі. Цей бік психіки безпосередньо виражається в діях і вчинках. 

Психічні властивості особистості, з яких складається характер і які дають 
змогу з відомою ймовірністю вгадати поведінку людини за певних умов, 
називають рисами характеру. Мужність, чесність, ініціативність, сумлінність, 
боягузтво - приклади різних рис характеру. До цієї роботи слід ставитися 
свідомо і бути цілеспрямованим, враховувати, що значна частина керівників 
підходить до цього стихійно й інтуїтивно. Внаслідок чого пізнання ними рис 
характеру та інших особистих якостей не визначається високим рівнем, що 
може призвести до непорозумінь та бути джерелом низки оман. На практиці це 
виявляється у вигляді образ, недовіри або підозрілості, підсиленого почуття 
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обурення, роздратування (через нібито підвищену вимогливість керівника), 
відсутності інтересу до справи, пригніченості, сприйняття роботи як тяжкого, 
нескінченного процесу. Причому, не завжди це чітко видно або чітко 
усвідомлюється. Найчастіше ці стосунки завуальовані, особливо на початковій 
стадії діяльності керівника. Але все ж таки вони існують і негативно впливають 
на легкість і природність процесу праці, на всю практичну діяльність людини. 

Слід зазначити, що кожна людина в окремих випадках може виявити 
сміливість, наполегливість, правдивість, відвертість. Але ці окремі прояви ще не є 
рисами її характеру. Щоб назвати певну людину правдивою і відвертою, зазначені 
якості мають бути її властивістю і незмінно виявлятися за відповідних обставин. 
Якщо ж вчинки людини залежать від зовнішніх обставин, а не стільки від неї 
самої, то у цьому випадку говорять про безхарактерність людини. 

Найважливішими рисами характеру керівника є цілеспрямованість, рішу-
чість, наполегливість, ініціативність. Вони виховуються, насамперед, світоглядом 
і переконаністю. З твердих переконань народжується ясність цілей, що є 
необхідною умовою послідовності дій. Люди без твердих переконань ніколи не 
можуть мати і твердого характеру. Проте світогляд і переконання створюють 
лише базу, прагнення, тенденції до вироблення визначених рис характеру. Ці 
тенденції можуть перетворитися на риси характеру лише у тому випадку, якщо 
людина буде свідомо працювати над самовихованням позитивних і усуненням 
негативних рис, постійно і неухильно діяти відповідним чином. 

Єдиний спосіб зробити себе дисциплінованим - завжди і скрізь діяти 
дисципліновано. Щоб стати ввічливим, треба постійно поводитися чемно. 
Мужність формується у процесі здійснення мужніх вчинків, а рисою характеру 
вона стає тоді, коли такі вчинки перестають бути випадковими у житті людини 
і перетворюються на звичний для нього образ дій. 

Як відомо, характер формується, як правило, до 23-24 років. Проте, немає 
такого характеру, який не можна було б переробити. Людина завжди повинна 
вміти керувати собою і своїм характером. При цьому певне значення у 
становленні або зміні характеру має поведінка осіб, найавторитетніших для даної 
людини. Часто прикладом для наслідування у підлеглих є менеджер або керівник 
вищої ланки. А це накладає на останніх певні моральні обов’язки. І ще більшою, 
іноді вирішальною, мірою становлення характеру залежить від суспільної думки 
колективу, стосунків всередині нього, принциповості і чуйності, вимогливості і 
справедливості, дотримання норм християнської моралі. 

Менеджери повинні вивчати і розуміти мотиви й закономірності 
поведінки людей, жорстко контролювати свою поведінку, підвищувати 
вимогливість до себе, запобігати можливості виникнення і нагромадження 
роздратування у колективі, психічній напруженості, внутрішній пригніченості 
працівників, згладжувати і попереджати можливі передконфліктні ситуації. 
Досягти цього можна шляхом “вивчення” працівників, мотивів їхньої 
діяльності і рівня працездатності, ставлення до роботи і стосунків у колективі, 
прагнень до підвищення рівня, життєвих інтересів і суспільної діяльності. 

У ході вивчення характеру працівника рекомендується перевіряти, як він 
ставиться до довіри керівника. Керівник має виказати працівнику свою довіру і 
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переконати, що цілком йому довіряє. Навіть у сприйнятті цього, виявиться 
характер працівника і його ставлення до роботи. Оцінювати результати 
допомоги підлеглих необхідно справедливо. Слід спрямовувати їхні прагнення, 
розвивати індивідуальні особливості, підтримувати у важкі хвилини, - і в такий 
спосіб керівник зможе зробити їх своїми союзниками. Вони зможуть 
максимально виявляти свої здатності, працьовитість. 

У підлеглих необхідно виховувати: 
1. заповзятість і реалізм, праксеологічну зрілість і моральну стійкість; 
2. уміння зосереджуватися, одержувати сильне враження, стабілізувати 

його, чітко і точно відтворювати і використовувати у своїй діяльності; 
3. принциповість; 
4. уміння керувати колективом, підсилювати і розвивати здатність з 

раціональної організації своєї роботи, і роботи інших, з керівництва ними; 
5. дисципліну і працьовитість; 
6. витримку і терпимість до індивідуальних особливостей характерів спів-

робітників, за умови, що вони не позначаються на загальних результатах праці; 
7. цілеспрямованість; 
8. уміння розкривати недоліки, розвивати критику і самокритику, 

нетерпимість до різних відхилень і слабостей, що несприятливо відбиваються 
на результатах роботи; 

9. взаємну повагу; 
10. об’єктивність критеріїв оцінки роботи, неупередженість; 
11. ввічливість, привітність, тактовність, людяність, чесність, сумлінність; 
12. здатність підтримувати передове, прогресивне. 

Керівникові завжди тактовно необхідно з’ясовувати можливість виконання 
підлеглими завдання. Для цього потрібно робити такі дії: 

- визначити здібності і бажання підлеглого виконувати дану роботу; 
- поділити її на окремі завдання; 
- проконтролювати хід її виконання; 
- з’єднати в одне ціле результати виконаних завдань. 

При цьому рекомендується, грунтуючись на відповідях підлеглого і його 
ставленні до даної роботи, визначити такі його можливості: 

1. виконати дану роботу; 
2. відповісти за свої дії і дії підлеглих йому осіб, якщо вони спільно 

працюють над завданням; 
3. зрозуміти суть майбутньої роботи і нести за неї відповідальність; 
4. контролювати хід її виконання. 
У випадку, коли робота не може бути закінчена, необхідно встановити, чи 

може підлеглий правильно оцінити ступінь її виконання і передбачити 
остаточні її результати. 

Менеджер повинен володіти високою психологічною культурою, яка є 
невід’ємною частиною загальної культури людини. 

Психологічна культура включає три необхідні елементи: 
1. Пізнання себе та іншої людини. 
2. Уміння спілкуватися з людьми. 
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3. Регулювати свою поведінку. 
Як вже було зазначено у попередніх розділах, успіх будь-якого 

підприємства на 85% залежить від бажання людей працювати, а також їхніх 
взаємовідносин і вміння спілкуватися. Тобто у своїй діяльності менеджеру 
потрібно розбиратися у методах практичної психології та вміти їх 
використовувати на практиці. Він повинен прийти до розуміння необхідності їх 
застосування. 

Для глибшого розуміння викладеного, виокремимо головні правила: 
Правило 1. Питання службової дисципліни вирішувати етично. 
Підтримувати службову дисципліну краще за допомогою особистих 

бесід. Це прямий обов’язок у межах встановлених повноважень. Виконуючи 
дану роботу, доцільно домагатися їх розумного поєднання. При цьому 
необхідно пам’ятати, що дисципліна має бути втілена в особі самого керівника. 
Належна дисципліна можлива лише за таких умов: 

1.1. Якщо сам керівник будете прикладом дисциплінованості. 
1.2. Якщо керівник одразу буде вирішувати питання, викликаючи до себе 

“порушників” для особистих бесід віч-на-віч, завчасно визначивши мету 
обговорення; при цьому він намагатиметься ширше використовувати методи 
переконання і виховання, спрямувавши їх на запобігання повтору подібних дій. 

1.3. Будуть зібрані необхідні факти і визначено думку працівника з низки 
питань обговорюваної проблеми. 

1.4. Буде надана можливість працівнику повністю висловитися і самому 
оцінити свій вчинок. 

1.5. З бесіди не буде влаштовано “судилище” або допит. 
1.6. Будуть правильно підібрані місце і час майбутньої бесіди. 
1.7. Домагання взаємної довіри, з підкресленням необхідності 

справедливого, чесного і ділового вирішення визначеного питання. 
1.8. Підкреслення (діями і вчинками) надзвичайно серйозного ставлення 

до порушень працівника, і того, що ворогувати абсолютно не потрібно, але й 
заохочувати такі дії, потурати їм керівник не збирається. 

1.9. Записування відповідей працівника - такий спосіб надовго залишить 
у пам’яті “порушника” дану бесіду. 

1.10. Негайне припинення бесіди після досягнення мети. Керівник має 
правильно формулювати накази під час бесіди. При доведенні наказів і 
розпоряджень до виконавців також необхідно використовувати метод 
бесіди. Доцільність такого підходу обумовлена тим, що більшість людей 
почувають себе враженими, коли їм у досить певній формі вказують, що і як 
вони повинні зробити, навіть якщо це для них абсолютно необхідно. Поряд із 
цим лише деякі обурюються, коли починається розмова про те, як вони 
справилися зі своїм завданням. У зв’язку з цим, доводячи завдання до 
виконавців, потрібно прагнути до оптимального поєднання вимогливості і 
демократичності. Кращим достоїнством керівника за таких умов виступатиме 
уміння викликати підлеглого на розмову. Шляхом спрямування бесіди, уміло 
впливаючи на співробітника, керівник має проводити принципову лінію, долати 
неправильні судження - не амбітно, не вдаючись до крайнощів, не сварячись і 
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не налаштовуючи співробітника проти себе, - переборюючи сухість і різкість у 
ставленні. При цьому необхідно враховувати, що найкраще ціль досягається 
при взаємному обміні думками.  
Виконуючи дану роботу, рекомендується дотримуватись таких правил: 

1. Чітко пояснити завдання, яке підлягає виконанню, і довідатися думку 
співробітника щодо можливостей і терміну його виконання. 

2. На запитання працівника надати чіткі відповіді і, у разі потреби, 
показати, як краще і доцільніше виконати поставлене завдання. 

3. У ході бесіди пояснити терміни, які призначені для використання при 
виконанні даного завдання, переконати в їх реальності. 

4. Вказати на необхідності інформування керівництва щодо ходу 
виконання завдання. Визначити, чи є у працівника запитання, що стосуються 
даного завдання або процесу його виконання. 

5. Наприкінці бесіди попросити працівника коротко повторити вказівки 
цілком або, наприклад, з моменту з’ясування того, з чого він збирається почати 
або хто краще зміг би справитися з цим завданням. 

Після того як завдання доведене до працівника, керівник повинен 
створити найкращі умови для його своєчасного і якісного виконання, виявивши 
тим самим довіру до здібностей, уміння і працьовитості підлеглого. 

Необхідно прагнути, щоб бесіди допомагали вирішенню спеціальних 
проблем. 

Спеціальні проблеми іноді можуть сприйматися керівником як щось 
віддалене від основного завдання - виконання роботи в термін. Дрібні 
невідкладні питання виникають постійно і забирають багато часу й уваги. 

Виконувана робота передбачає процедуру вирішення наступних 
спеціальних проблем: 

- службової дисципліни; 
- безпосереднього розпорядництва; 
- проведення навчальних та інструктивних нарад; 
- висування і переміщення працівників; 
- пониження і звільнення; 
- аналіз плинності кадрів; 
- аналіз підготовки нових кадрів; 
- поліпшення кооперації праці тощо. 
При цьому необхідно правильно використовувати техніку особистих 

бесід, дотримуючись так званої техніки управлінської безпеки. 
На практиці керівник працює з усім комплексом існуючих функцій, але 

на кожному рівні домінує одна з них, - і увага керівника зосереджується на 
вирішенні визначеного кола спеціальних проблем. 

Саме ці спеціальні проблеми і складають те головне, що виправдовує 
існування керівної посади. Вся робота, за яку відповідає керівник - її якість і 
кількість - безпосередньо залежать від правильного вирішення таких проблем, 
морального стану підлеглих, а отже, відображається на продуктивності праці. 
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Правило 2. Бесіди, пов’язані з висуванням і перестановкою кадрів, 
необхідно погоджувати. 

Зацікавлену людину потрібно надихати на прагнення отримати наступне 
підвищення, а не примушувати її почуватися вдячною за зроблене просування. 

Під час бесіди з підлеглими по питанню висування або підвищення 
категорії рекомендується дотримуватись таких правил: 

2.1. Не потрібно обирати позу і дії заступництва. 
2.2. Не потрібно намагатися створити враження щедрості або “пан-скість” - 

потрібно керуватися лише об’єктивністю та реальним станом справ. 
2.3. Бути скромними і стриманими. 
2.4. Не приписувати заслуг, навіть якщо розвиток здібностей працівника 

відбувався за сприяння керівника. 
2.5. Дозволити працівнику самому відчути досягнуті успіхи у роботі і 

підвищення його на посаді. 
2.6. Не нагадувати працівнику про переваги і блага, пов’язані з новою 

посадою. При незначному підвищенні - не робити з цього “визначної події”. 
2.7. Окреслити перед працівником перспективи і можливості, що від-

криваються, у зв’язку із просуванням по службі. У такому напрямку потрібно 
спрямовувати й інформувати його подальшу діяльність. 

2.8. Ніколи не висувати некомпетентну людину на керівну посаду. За 
будь-якої підтримки навіть не намагатися висунути людину не за заслуги і 
ділові якості. Це призведе до підриву авторитету керівника і втрати довіри з 
боку підлеглих. У виключному випадку можна зробити його самостійним 
працівником, не наділяючи жодними владними повноваженнями. 

При виконанні цих правил необхідно, щоб дії були спрямовані на 
подальше зміцнення і розвиток загальної системи управління, часткою якої є 
кожен - і керівник, і працівник. 

На підприємстві, в установі чи організації у будь-якого працівника може 
бути не лише перспектива отримати підвищення, а й, на жаль, і пониження. 
Для пониження працівника на посаді, також застосовується метод бесід. 

При цьому потрібно пам’ятати, що пониження на посаді нездібного 
працівника може зміцнити становище керівника у колективі. І, навпаки, 
неправильний підхід до вирішення подібних питань може значно погіршити, 
навіть зіпсувати, репутацію керівника. 

У разі виявлення перших симптомів незадовільної роботи працівника у 
колективі, потрібно провести з ним індивідуальну бесіду. Це необхідно зробити 
без свідків і сторонніх осіб, бажано, у кабінеті керівника. При цьому, 
працівника необхідно попередити, що розмова відбуватиметься суто між ним і 
керівником, і не набуде поширення поза межами кабінету. 

У ході бесіди керівнику необхідно: 
1. Вказати на результати роботи працівника, проаналізувати його 

діяльність за певний період. 
2. Зв’язати загальні результати діяльності структурного підрозділу, 

очолюваного керівником, з мірою участі конкретного працівника. Визначити та 
конкретно вказати на недоліки останнього. 
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3. Навчити працівника виправляти окреслені недоліки. 
4. У випадку виявлення грубих порушень і відхилень - визначити терміни 

їх усунення. Забезпечити постійний моніторинг роботи цього працівника. 
5. Якщо працівник не спрямовуватиме зусиль на виправлення своїх дій, 

результати його роботи варто обговорити в колективі, на його робочому місці. 
Акцент має бути зроблений на виховному впливі колективу. 

6. Проводячи оцінку роботи працівника, керівник має бути справедливим, 
наполегливим, об’єктивним. В іншому випадку працівник може прибігти до 
запевняння колег у несправедливості вимог, що висуваються до нього. Тобто 
буде нанесений збиток авторитету керівника. 

Крайні заходи можна вживати лише у виняткових випадках. Ймовірно, 
що після обговорення, працівник виправиться, буде працювати більш сумлінно 
і цілеспрямовано. 

Проведення бесіди, пов’язаної зі звільненням працівника, також вимагає 
ретельної підготовки. 

Проводячи останню бесіду з працівником, що планує залишити підпри-
ємство, керівнику рекомендується встановити причину, що обумовила під-
вищення показника плинності кадрів. Також рекомендовано виявити 
ймовірність можливих помилок і недоліків керівника, що помітні співробіт-
никам та іншому персоналу. Виконуючи цю роботу, не потрібно очікувати, що 
на прямі запитання будуть одержані прямі відповіді. Важлива ретельна тривала 
підготовка до гарної завершальної бесіди. При цьому завдання керівника від 
початку зводиться до того, щоб серед усіх пояснень причин, що спонукали 
працівника перейти на інше підприємство, знайти шляхи для поліпшення 
роботи на власному підприємстві. Якщо співрозмовник відмовляється розкрити 
причини, що спонукали його змінити місце роботи, можливо, це обумовлено 
стилем і методами управління керівника, застосовуваними ним способами і 
діями. Мистецтво керівника - уміння довідатися думку працівника щодо стилю 
роботи, недоглядів тощо. 

Ефективний засіб проведення такої роботи - попередня підготовка списку 
питань для бесіди. За основу можна брати деякі розбіжності, що мали місце 
останнім часом. Незалежно від того, чи будуть отримані відповіді на поставлені 
запитання, керівник має постаратися, щоб такий працівник поміркував над 
питаннями стосунків у колективі, на підприємстві, надав їм характеристику. 

Таку бесіду найкраще проводити в останній день роботи працівника в 
ранкові години, після його розмови з колегами і друзями, але перед одержанням 
трудової книжки. 

Для проведення такої бесіди керівник має налаштуватися на дружній тон, 
під час неї - поводитися невимушено. Таку атмосферу потрібно забезпечити і 
працівнику. Ставлячи навідні, ретельно продумані запитання, поступово 
підійти до основного. Таким запитанням може бути: 

1. “Якби керівник почав дії, спрямовані на попередження рішення про 
звільнення, як би ви до цього віднеслися і з чого треба було б почати?” 

2. “Що, на вашу думку, необхідно зробити, щоб ви залишилися 
працювати, або хто зможе замінити вас?” 
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3. “Що ви вважаєте найважливішим у своїй роботі? Яку пораду ви б дали 
своєму спадкоємцю?” 
Правило 3. Встановлювати нормальні стосунки з новим співробітником 
шляхом бесіди. 

Для цього рекомендується встановити правильні стосунки з новим 
співробітником одразу ж після прийому його на роботу. Рекомендується 
провести з ним ґрунтовну бесіду незалежно від того, чи розмовляли з ним 
раніше. Для цього потрібно: 

1. Привітати працівника з початком роботи на новому підприємстві. 
2. Ознайомити його з обстановкою і діючим порядком. 
3. Детально розкрити вимоги, що висуваються до працівника. 
4. Визначити можливі труднощі й ускладнення, що можуть виникнути в 

процесі його трудової діяльності. 
У день, коли працівник розпочне виконувати свої безпосередні обов’язки, 

з першої ж зустрічі з ним на робочому місці керівник повинен додержуватися 
правил загальної етики, вимог ввічливого і тактовного ставлення. 
Керівник - працівнику: 

- має розповісти про підприємство, його історію; 
- показати цех, ділянку, місце, де він має працювати; 
- познайомити з колегами по роботі; 
- пояснити покладені на нього обов’язки, суть майбутньої роботи та її 

умови; 
- пояснити роль і місце працівника при виконанні загальних завдань, 

покладених на підприємство; 
- дати відповіді на питання і неясності, які виникають. 
Якщо керівник не може зробити дані заходи самостійно через низку 

об’єктивних причин, він має доручити їх виконання заступнику. Бажано, щоб 
керівник знайшов час на переговори з новим працівником, навіть пізніше. 

Новому співробітнику мають бути детально викладені вимоги, запро-
поновані як виконавцю даної роботи. Найкраще це робити спільно шляхом 
детального розгляду усіх аспектів роботи, їхніх особливостей і специфіки. 
Потрібно визначити коло посадових осіб, які зможуть, у разі виникнення 
потреби, надавати роз’яснення з даної роботи. Необхідно уточнити специфічні 
особливості та вимоги щодо роботи, форми і системи звітів. 

Нового співробітника потрібно ознайомити з атмосферою, що панує в 
організації. При цьому викласти реальний стан справ, висвітлити взаємини між 
співробітниками (а не представляти все в “рожевих відтінках”). 

Нового співробітника слід попередити про труднощі, з якими доведеться 
зустрітися в процесі роботи. Це важливо, особливо якщо співробітник, присту-
пивши до роботи на новому підприємстві, частково змінює напрям і рід 
діяльності. 

Керівник має попередити про помилки, які найчастіше виникають, і 
відзначити, які дії необхідно вжити щодо запобігання їхньому виникненню і за 
якими ознаками їх можна визначити. 
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У випадку майбутнього контакту працівника з людьми, які мають 
складний характер, необхідно підказати, як краще з ними порозумітися. Варто 
розкрити їхні кращі якості, ставлення до роботи, рівень знань і кваліфікацію. 

Для створення дружного і працездатного колективу також вико-
ристовується метод бесіди. Безпосередні бесіди, що мають особисті-сну спря-
мованість, є одним із кращих способів підвищення загальної результативності, 
ефективності роботи, якості її елементів, удосконалення працівників, створення 
дружнього і працездатного колективу. Індивідуальні цілеспрямовані бесіди 
потрібно проводити у відповідності до вищевикладених правил для того, щоб 
кожен міг чітко визначити своє місце у колективі, можливі перспективи і тощо. 

У колективі має бути створена атмосфера доброзичливості, довіри, взаємної 
поваги, щирого ставлення один до одного, дружби, взаємодопомоги, 
працездатності. Вирішальним чинником успішної життєдіяльності колективу є 
здоровий психологічний клімат. Потрібно розвивати атмосферу взаємного 
розуміння, товариськості, шанобливості, принциповості, відповідальності, високої 
внутрішньої дисципліни - підвищувати ефективність всієї колективної діяльності. 

Не можна ані абсолютизувати, ані ігнорувати міжособистісні, неофіційні, 
неділові взаємини, симпатії й антипатії. Стосунки колег мають спрямовуватися 
з дотриманням чіткої субординації - заснованої на заслуженому авторитеті 
керівника, його високих моральних якостях. Потрібно формувати почуття 
дружби, чесності, правдивості, здатності до критики і самокритики. 

Зазначимо, що егоїзм, як і самовідданість, за визначених обставин - 
необхідна форма самоствердження індивідів. 

Справжні керівники повинні: 
- дедалі більше розкривати розумовий потенціал людей-працівників; 
- сприяти підвищенню їх активності й ініціативності; 
- формувати свідоме, відповідальне ставлення до праці, до стану справ як 

на рівні підприємства, так і на рівні країни. 
Керівник має прагнути постійного гармонійного поєднання інтересів і 

прав кожної людини з інтересами і правами колективу, суспільства, держави. І 
це становить сутність одного з найскладніших завдань, яке потрібно вико-
нувати для того, щоб кожна людина якнайповніше і з користю змогла б 
розкритися, виявивши все добре, закладене в ній природою. 

Потрібно методично доводити до свідомості співробітників, що успіх 
кожного на своєму робочому місці забезпечуватиме в кінцевому підсумку успіх 
всього колективу. Необхідно розвивати справді гармонійні стосунки і 
домагатися міцної єдності. 

Звичайно, існують шляхи вдосконалення методів проведення бесід, які 
суттєво допомагають у вирішенні проблем управлінської діяльності. 

Технічні способи проведення бесід рекомендується детально вивчати й 
аналізувати з метою подальшого їх удосконалення. Для цього доцільно 
об’єктивно визначити уміння керівника, як гарного співрозмовника, уважно 
слухати колегу, творчо обмірковувати конкретні заходи і чітко виражати власні 
думки. Знання і практичне застосування кращих технічних прийомів 
проведення ділових бесід нестимуть значну користь при вирішенні будь-яких 
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завдань, пов’язаних з управлінням, допомагатимуть зорганізувати дружній 
колектив і злагоджену роботу у ньому. 

Керівник має чітко визначати, - що являє собою індивід із його психікою в 
соціальному середовищі. Насамперед, це продукт цього середовища. Воно оточує 
його з дня його появи на світ і побічно впливає, навіть починаючи ще з раннього 
періоду, - через організми його батьків. Через виховання воно визначає його 
практичне пізнавальне ставлення до життя. Положення, яке індивідуум займає у 
цьому середовищі, обумовлює його матеріальні й ідейні інтереси, дає йому готові 
форми мислення, як знаряддя й опору в його діяльності. 

Найпотужніші і найяскравіші індивідуальності - це ті, в яких поєднуються 
багато соціальних впливів, що найповніше відображають у собі життя 
соціального цілого. У них зв’язок індивіда із соціальним середовищем особливо 
глибокий і тісний. У такий спосіб, індивідуальна психіка, з якої випливають 
психологічні методи впливу, є раніше виробленою об’єктивним і соціальним 
середовищем, і залежить від нього як похідна функція. 

Визначимо шляхи вдосконалення методів проведення бесід: 
1. Форми і методи проведення бесід потрібно удосконалювати незалежно 

від того, чи проводяться вони для заслуховування простого усного пові-
домлення людини або з метою підбору потрібного, кваліфікованого виконавця 
певної роботи. 

При цьому необхідно враховувати, що кожна вдала бесіда, тобто кожне 
особисте ефективне спілкування з обміну інформацією, проводиться з 
дотриманням певних правил. 

1.1. Визначення конкретних завдань. 
Виходити потрібно з того, що кінцева мета будь-якої бесіди спрямована 

на одержання інформації, що є основою рішення. Поряд із цим у ході бесіди 
досягаються і другорядні задачі, що полягають у перевірці того, що 
співрозмовник може і хоче надати і надає потрібну інформацію. Важливе 
значення мають цілеспрямованість і правильна послідовність визначення 
завдань, для чого рекомендується встановити: 

- достатність рівня кваліфікації працівника; 
- можливість виконання працівником визначеної роботи за наявних умов; 
- ймовірність використання праці іншого, здібнішого працівника на даній 

ділянці - з переліку осіб з якими проводились бесіди. 
У випадку, якщо під час бесіди з працівником з’ясувалася недостатня 

його кваліфікація, - бесіду слід припиняти і не намагатися з’ясувати інші 
аспекти -дарма не витрачати часу. 

1.2. Планування бесіди. 
Спочатку має бути складений, уважно проаналізований і осмислений 

попередній план проведення бесіди. При цьому необхідно враховувати відомі 
цілі і порядок, якого варто дотримуватись під час бесіди, - відтак, необхідно 
визначити найприйнятніші методи бесіди і міру використання кожного з них. 
Доцільно обрати один із трьох методів проведення бесід, причому найкраще 
виходити з їхньої прийнятності за конкретних умов, а саме: 

1. метод регламентованої бесіди за визначеним зразком; 
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2. метод цілеспрямованої бесіди із взаємним обміном інформацією; 
3. метод вільної бесіди. 
Метод регламентованої бесіди за визначеним зразком полягає у тому, що 

бесіда проходить з суворим дотриманням правил. Такий метод дає кращі 
результати при його використанні як для досягнення першої мети (тобто 
визначення достатності рівня кваліфікації працівника), так і для одержання від 
своїх підлеглих поточних результатів, необхідних у повсякденній практиці. 

У першому випадку, проведення бесіди рекомендується розпочинати з 
простого складання переліку питань, що підлягають з’ясуванню. Перевага 
методу: відповіді і реакцію працівника можна одержати негайно - без 
відповідної підготовки й осмислення, - та визначити ступінь володіння профе-
сійною майстерністю, спеціальністю. Підсумок бесіди має показати, чи 
розуміється працівник на поставлених запитаннях, чи надає розумні 
обгрунтовані відповіді, користуючись потрібною термінологією, або ж навпаки. 

В іншому випадку, використовуючи цей метод для одержання від своїх 
підлеглих зведень, необхідних у повсякденній роботі, кращі результати будуть 
досягнуті за умови використання стандартного контрольного переліку запитань. 

Метод цілеспрямованої бесіди із взаємним обміном інформацією є 
найкращим засобом для досягнення другої мети (тобто визначення можливості 
виконання працівником визначеної роботи за наявних умов). Він полягає у 
тому, що претендент готовий працювати, докладаючи зусиль, за існуючих умов 
навчання та виховання кадрів. 

Використовуючи метод цілеспрямованої бесіди, рекомендується аргумен-
товувати, логічно обґрунтовувати переконання і роз’яснення, використовувати 
раціональні логічні доводи з метою подолання суб’єктивної, часом перекрученої 
чи невірної, концепції співрозмовника з обговорюваного питання. Критику 
помилкових поглядів, установок і слабостей співрозмовника слід проводити 
делікатно, тактовно, обережно, доброзичливо, без жодного прояву дискримінації і 
менторства. Працівнику якнайдетальніше пояснюється характер роботи, 
повідомляються надані права і блага, якими він користуватиметься, і умови праці. 
Також подається сприятлива, оптимістична перспектива, даються конкретні 
рекомендації, які варто засвоїти і точно їх виконувати. 

Для успішного застосування розглянутого методу потрібно розуміння 
того факту, що працівник у ході бесіди повинен одержати не тільки повні 
відповіді на усі свої запитання, а й додаткову інформацію щодо майбутнього. 
Виходячи з цього, рекомендується заздалегідь підготувати відповіді на всі 
передбачувані питання щодо роботи та умов праці (наприклад, специфічні 
особливості роботи, докладний її опис, вимоги, висунуті щодо кваліфікації, 
особистих якостей, освіти тощо). 

Метод вільної бесіди рекомендується використовувати для досягненні 
третьої мети (тобто визначення ймовірності використання праці іншого, 
здібнішого працівника на даній ділянці - з переліку осіб з якими проводились 
бесіди), так і для багатьох випадків повсякденної практики управління, зокрема, 
коли йдеться про дисципліну або встановлення правильного ставлення до роботи. 
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У першому випадку, для досягнення поставленої мети іноді виявляється 
недостатньо інформації, одержаної в якості відповідей на поставлені запитання. В 
такому разі необхідно переконатися в умінні працівника мислити логічно, 
самостійно і надавати відповіді на запитання ще до того, як вони будуть 
поставлені. Для цього працівника слід викликати на відвертість і прислухатися до 
його слів. Його дії, слова, поведінка, жести, інтонації, вираз обличчя або посмішки 
підкажуть ставлення працівника до даної роботи і дійсні його інтереси. 

У другому випадку рекомендується також ретельно продумати запитання 
і визначити стиль ведення бесіди, намагаючись передбачати запитання, що 
можуть бути поставлені співрозмовником, - і заздалегідь, письмово, підготу-
ватися до відповідей на них. Потрібно зважати, що зміст отриманої інформації 
буде залежати від правильності і цілеспрямованості запитань, що ставляться, - 
їх завчасна підготовка допоможе уникнути непевності в процесі бесіди, а у 
моменти продумування і формулювання питань не загрожуватимуть неперед-
бачені паузи мовчання. 

Бесіду розпочинають з незначних запитань, що формулюють і задають по 
ходу розмови. Такий метод ведення бесіди доцільно використовувати і з тими 
працівниками, які звільняються. При цьому можна одержати важливу для 
управління інформацію, - яку не можна одержати за жодного іншого виду бесіди. 

У зв’язку з цим, мета діяльності керівника полягає у вивченні і свідомому 
застосуванні запитань до будь-яких випадків проведення бесід, що дасть змогу 
значно підвищити їх ефективність і скоротити час проведення. Завдання поля-
гає у тому, щоб заздалегідь визначити і виявити потрібні факти, організувати їх 
швидко і вміло, оцінити їх за достоїнством і вчасно припинити бесіду після 
одержання потрібних зведень. Це можливо лише в ході продуманої бесіди. 

Професійний підхід до проведення цілеспрямованої бесіди забезпечить 
одержання необхідних зведень, і з урахуванням всієї сукупності обставин, 
дозволить відшукати оптимальне рішення. 

У підприємницькій діяльності необхідно виходити з того, що ефективна 
бесіда є випробуваним методом обміну інформацією, необхідною для роботи, і до 
того ж найпростішим, доступним і результативним з усіх відомих методів. Вона є 
корисною обом співрозмовникам, допомагає встановити взаємну довіру у будь-
якій обстановці, підвищує ділові якості як менеджерів, так і рядових виконавців. 

Закордонні фахівці з управління вважають, що бесіду можна визнавати 
економічно ефективною, якщо вона є засобом одержання, а не видачі 
інформації, її перевірки й обміну нею і використовується для розподілу і 
закріплення обов’язків при виконанні визначених завдань. 

2. Робота припускає собою частину загальної процедури планування бесіди, 
а саме, розподіл часу залежно від значення, яке надається окремим аспектам 
бесіди. Тому потрібно вивільняти час, необхідний для досягнення мети бесіди. 

При цьому необхідно прагнути до того, щоб правильно визначати час, 
потрібний для досягнення наміченої мети. 

Керівник має планувати свій час з метою найоптимальнішого й 
найефективнішого його використання. Співрозмовнику слід надати таку саму 
можливість, завчасно повідомивши його щодо мети бесіди. Вірне, точне і чітке 
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визначення мети бесіди, кількості необхідного для цього часу має стати гарною 
звичкою. Рекомендується паралельно до цього часу спланувати ще якусь 
важливу роботу. Це дасть змогу використати резерв часу на випадок, якщо 
бесіда закінчиться раніше планованого терміну, і частина часу залишиться 
невикористаною, а також якщо працівник, якого запросили до розмови, не 
з’явиться вчасно. Для визначення часу майбутньої бесіди слід: 

- перевірити власний розклад; 
- визначити, чи не призначені на цей же час інші зустрічі чи наради у 

вищого керівництва; 
- визначити оптимальність обраного часу і часу працівника. Якщо 

вбачається, що до кінця робочого часу від моменту початку бесіди залишається 
10-15 хв., її не слід розпочинати. Бесіда може не дати потрібних результатів. 
Адже у працівника можуть бути свої плани, зустрічі тощо; він буде 
спізнюватися, нервувати, і визначена мета не буде досягнута. Крім того, 
позитивно відобразиться на результаті розмови можливість максимально 
використовувати інтереси та цілі самого працівника. 

3. Місце проведення бесіди обирати з урахуванням його впливу на 
наслідки. 

Для отримання якомога більшої користі від бесіди, потрібно уміло 
використовувати наявні можливості. Необхідно враховувати, наприклад, якщо 
йтиметься про найм працівника, кращим місцем для проведення бесіди буде 
робоче місце керівника. Якщо для бесіди доведеться виїжджати до інших 
населених пунктів, такі зустрічі можна влаштовувати або скасовувати залежно 
від наявності належного приміщення; при цьому потрібно прагнути до 
створення спокійної обстановки, зручної і простої. Також потрібно визначити 
забезпеченість даної місцевості транспортним сполученням. 

Якщо ж потрібно провести звичайну бесіду зі своїм підлеглим - кращим 
місцем буде знайома обстановка, де можна триматися невимушено. Проте, 
незалежно від цього, потрібно намагатися передбачити й осмислити психо-
логічні моменти майбутньої бесіди. 

Обране місце може виявитися не найзручнішим для щирої, відвертої 
розмови з працівником. Так, робоче місце керівника може асоціюватися у 
працівника з авторитарними методами управління, навіть якщо керівник ними і 
не користується. В такій обстановці працівник почуватиметься насторожено, 
відчуватиме певну напруженість і підсвідомий тиск, що не залишить його до 
самого завершення бесіди. 

Кращим місцем для такої бесіди є робоче місце працівника. Там він стає 
більше схильним до одкровення, почуває себе впевненіше і майже невимушено. 

Керівник має поступатися своїми зручностями заради досягнення значних 
результатів, одержання необхідної управлінської інформації. Так, якщо 
співрозмовник працює у великій кімнаті або залі, потрібно йти до його 
робочого місця, просити висловити свою думку у присутності колег - це 
зміцнюватиме його авторитет і престиж. Проте у разі, якщо працівник не 
спрацьовується з колегами, відчуває ворожість, відчуження, - він не вестиме 
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відверту бесіду в присутності “сторонніх осіб”. Ви не досягнете наміченої мети, 
час буде втрачений, а - даремними. 

Працівників потрібно вивчати, і для проведення бесіди правильно 
обирати місце - з урахуванням впливу на наслідки. 

4. Взаємну довіру потрібно оптимізовувати. 
Перші хвилини зустрічі задають тон всій подальшій бесіді незалежно від 

того, робиться це свідомо чи випадково. У зв’язку з цим необхідно 
обміркувати, як краще використовувати ці хвилини для створення невимушеної 
обстановки - це дасть змогу значно скоротити час бесіди і підвищити її 
результативність. 

Перш ніж почати бесіду, і керівнику, і працівнику варто трохи 
“охолонути” і знайти спільну мову, забезпечити психологічну сумісність. Для 
початку рекомендується обмінятися кількома люб’язними фразами, навіть якщо 
співрозмовник - стороння людина. Взагалі слід триматися по-діловому, пунк-
туально і дружелюбно. “Хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути 
дружелюбним; і буває друг ближчий за брата”. 

Кожного разу при проведенні ділової бесіди рекомендується віднаходити 
кращий, оригінальніший спосіб початку бесіди - привернути співрозмовника до 
себе, по-дружньому вітати його. Це дає змогу усунути попередню натягнутість, 
знизити психологічний бар’єр несумісності. Як свідчить практика, виконання 
таких дій має важливе і беззаперечне значення. У стосунках потрібно завжди 
бути природнім і чесним, привітним, ввічливим і доброзичливим. 

За будь-яких умов потрібно дотримуватись основного напрямку, який 
веде до наміченої мети. Початок реалізації планів і дій керівника є наслідком 
попереднього періоду створення атмосфери взаємної довіри, коли він сам 
зорієнтувався і підготував до взаємного співробітництва свого співрозмовника. 
При виконанні цієї роботи, від початку до кінця бесіди: 

- не потрібно зайво витрачати час на виклад один одному прописних 
істин; 

- не вимовляти жагучих слів про важливість того, що слід зробити, а 
відразу переходити до справи; 

- витримувати послідовність продуманої і наміченої системи дій і 
порядку; 

- не намагатися раптово змінити мету, - продуману і поставлену раніше, - 
не повідомивши про це співрозмовника; 

- слідкувати за логікою заздалегідь осмислених дій; 
- переходити до нового (іншого) питання або дії лише після того, як 

закінчите з попереднім (попередньою); 
- максимально використовувати вироблені звички; 
- уважно слухати і чітко виражати власні думки. 
Завжди потрібно вслухуватися у зміст слів співрозмовника, 

обмірковувати й аналізувати їх. Адже людина може слухати і не чути того, що 
говорить її співрозмовник (якщо його думки зайняті іншим). Потрібно 
розвивати увагу як вибіркову спрямованість і зосередженість психічної 
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діяльності на співрозмовника, його слова, думки, дії. Не допускати жодного 
упередження щодо інформації, яка повідомляється. 

Свідомо і ясно потрібно сприймати лише те, що дійсно є важливим і 
безпосередньо пов’язаним із зовнішньою або внутрішньою діяльністю. В ході 
розмови слід налаштовувати себе так, начебто ідеї та думки співрозмовника є 
самими геніальними, обумовлені всім його розвитком і рівнем кваліфікації, 
результатом усього його життя, установок, прагнень, досвіду і світогляду. 
Прагнучи пізнати і застосувати його думки, дії і вчинки у діяльності під-
приємства, колективу, їх слід аналізувати й осмислювати. 

Пояснення викладати виразно. Не ускладнювати передачу інформації 
співрозмовнику заплутаними виразами і формулюваннями. Користуватися 
чіткими і простими виразами. Враховувати інтенсивність, контрастність і послі-
довність впливу на психіку співрозмовника різних виразів, порівнянь. Підви-
щувати його пізнавальну діяльність. Домагатися взаєморозуміння. Перекону-
ватись, що всі пояснення зрозумілі. 

Запитання мають бути сформульовані так, щоб забезпечити одержання 
додаткової інформації - свіжих, нових ідей і фактів, а не давно відомих істин. 
Правильно порушити питання - не менше мистецтво, аніж дати на нього відпо-
відь. Намагатися уникати таких запитань, відповіді на які будуть однозначними – 
“так” або “ні”. Найкраще починати запитання словами: “як ви думаєте”, “хто”, 
“де”, “що”, “коли”, “чому”, “від чого”, “як” тощо. Такі запитання будуть спону-
кати співрозмовника висловлювати свою думку, розкриваючи явище, або 
давати якусь пораду. Вони вимагають фактів, їх осмислення й інтерпретації, 
забезпечують інтенсивний розумовий процес і відповідну реакцію слухача, 
забезпечують одержання додаткової інформації. 
Такі питання варто ставити лише у випадку впевненості, що співрозмовник 
зможе на них відповісти; в іншому випадку їх слід уникати. Також слід уникати 
питань із подвійним змістом. Використовуючи метод навідних запитань, - тобто 
питань, що підказують бажані відповіді, - потрібно враховувати і пам’ятати про 
обмеженість одержання належної інформації. Виходити слід із того, що 
слабкості людей спонукають давати відповіді, яких від них чекають. Одер-
жавши самий незначний натяк, вони мобілізують усю свою енергію, щоб 
відповісти так, як це сподобається. 

У процесі бесіди, в ході досягнення певних результатів, слід варіювати 
запитаннями, прагнучи максимально досягти наміченої мети. При цьому, якщо 
з’явиться ідея, що є цілком реальною і буде сприяти вирішенню даної проблеми, 
але необхідно одержати додаткові консультації з даного приводу у висококвалі-
фікованого фахівця, бесіду слід розпочинати з постановки загального питання. 

Потрібно переконатися у компетенції співрозмовника, - чи він ясно і 
чітко розуміє окреслену проблему, - а вже потім переходити до конкретних 
приватних питань. Намагатися у найкоротший час одержати необхідний обсяг 
потрібної інформації. Обґрунтовувати реальність достатньою кількістю фактів і 
підтверджень. 

Бесіда закінчується постановкою загального питання, що розкриває 
можливість перевірки і впровадження пропозиції або ідеї. 
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Виконання зазначених дій дозволить одержати в результаті бесіди план 
вирішення основного завдання від початку і до кінця. 

5. Бути завжди на висоті становища. 
Завжди потрібно намагатися створити ідеальну атмосферу добро-

зичливості і дружелюбності - без усіляких натягнутих моментів, що усклад-
нюють її. Для цього слід створювати враження і виробляти стиль дружелюбно 
налаштованої ділової людини, вбачаючи таке ж прагнення і з боку спів-
розмовника. Докладати максимум зусиль, щоб бути приємним, завоювати 
прихильність співрозмовника, якщо це, звичайно, не суперечить і не заважає 
досягненню визначених цілей. Але водночас, залишатися реалістом. 

5.1. Бути твердим, але завжди справедливим. 
Часто, в результаті виконання покладених функцій, керівник повинен бути 
суворим, іноді обставини можуть змусити бути навіть різким. Якщо підлеглий 
припуститься помилки і керівник викликатиме його для бесіди, останній не 
буде очікувати, що вона буде приємною. Адже знатиме, що керівник буде 
поводитися статично; проте буде сподіватися, що дії і рішення керівництва 
будуть справедливі. У цих питаннях керівник повинен намагатися бути завжди 
на висоті становища. 

Для проведення такої бесіди заздалегідь мають бути зібрані усі доступні 
факти про діяльність цього працівника. Інформаційною базою може також 
виступити думка його безпосереднього керівника. 

Потрібно запропонувати працівнику дати пояснення щодо виявлених 
недоліків; уважно вислухати пояснення причин недостатньо ефективної і 
якісної роботи. Лише після цього об’єктивно оцінити його діяльність. На 
підставі одержаної інформації вжити відповідні заходи, розглянувши недогляд 
у роботі і спрямувавши його на правильний шлях. Отже, з’ясувавши причини 
незадовільної роботи, вживати заходи щодо її поліпшення і підвищення якості. 

5.2. Одержану інформацію слід фіксувати у формі, придатній для 
подальшого використання. 

Кожна цілеспрямована бесіда може дати зведення, що необхідні для 
ухвалення рішення і відповідної дії. Завдання цієї роботи полягає у тому, щоб, 
виявивши факти й оцінивши їхню потребу для подальшої роботи, організувати їх 
швидкий і вмілий збір і зафіксувати одержану інформацію у придатній для 
подальшого використання формі. При цьому рекомендується (за наявності 
можливості) зробити повні записи з метою збереження неперекрученої інформації 
і фіксування вражень, отриманих під час бесіди, або ж застосовувати систему 
символів. І лише у виняткових випадках можна тримати весь перебіг бесіди у 
голові. При цьому все-таки необхідно відразу ж після бесіди зафіксувати на папері 
її зміст, записавши якомога повніше відповіді співрозмовника, і давши оцінку 
його поведінці під час цих відповідей. Для цього варто запланувати час для 
підведення підсумків і фіксації отриманої інформації після кожної бесіди. 

Досвід показує, що подібна практика допомагає набагато краще розуміти 
причини незадовільної роботи і вживати відповідні заходи для їх усунення, для 
цілей раціоналізації й удосконалювання трудового процесу. 
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6. Бесіду слід припиняти одразу після досягнення наміченої мети. 
Після одержання потрібних зведень відразу ж слід визначитись із захо-

дами і розробити систему припинення бесіди. Необхідність цього обумовлена 
тим, що деякі працівники, переборовши свою стриманість і довірившись 
керівнику, не можуть зупинитися; і якщо їм надати таку можливість, то бесіди 
можуть тягнутися до нескінченності. Припинити таку бесіду, не зачепивши 
самолюбства людини, завжди не просто. 

Потрібно, в обопільних інтересах, віднайти тактовний привід для завер-
шення бесіди. Це дозволить мінімізувати витрати часу. У разі, якщо розмова 
відбувається у приміщенні, де працює співрозмовник, завершити розмову 
значно легше. У зручний момент можна подякувати за розмову, попрощатися і 
залишити кабінет. Якщо бесіда відбувається у кабінеті керівника, для 
прискорення завершення бесіди дозволяється, дуже тактовно, послатися на 
наявну термінову роботу, залишаючи співрозмовнику враження, що ви хочете 
його вислухати, незабаром знову з ним зустрінетеся і, що завжди готові 
вислухати його. Найефективнішим шляхом до припинення бесіди є подяка 
співрозмовнику за допомогу, приділений час, виявлений інтерес тощо. 

Припиняючи розмову, потрібно пояснити співрозмовнику подальші дії і 
вчинки. Слід спробувати почати діяти, демонструючи, що отримані зведення 
будуть негайно використані. Якщо бесіда не дала очікуваних результатів, 
рекомендовано запропонувати співрозмовнику ще раз осмислити обговорювані 
питання і передбачувані дії. Поряд із цим, можна його попросити зробити певні 
конкретні дії щодо виказаного. Або ж, завчасно, спільно з помічником 
розробити заходи щодо часу і методів припинення розмови. 

Потрібно зробити критичний аналіз поведінки, що була притаманна 
керівнику, як співрозмовнику, під час бесіди. Це дасть змогу об’єктивно 
оцінити й іншого співрозмовника, намагаючись знайти помилки і недоліки 
першого. Розгляд рекомендовано проводити згідно такого плану запитань: 

1. Чи чітко були сформульовані запитання керівником? Чи не виступили 
нечіткі відповіді працівника наслідком нечітко сформульованих керівником 
запитань? 

2. Чи не було випущено з уваги щось важливе, що потрібно було 
повідомити співрозмовнику? У випадку виявлення упущень, проаналізувати, як 
могли б вони вплинути на відповіді працівника. 

3. Чи результативними були намагання одержати задовільну відповідь на 
будь-яке питання? Чи можливо було застосувати інший метод для одержання 
відповіді? 

4. Чи повідомив працівник про істинний стан справ, або намагався ска-
зати те, що хотів почути керівник? Чи не підказав йому керівник “потрібні” 
відповіді, ставлячи навідні запитання? 

5. Чи залишився працівник задоволений бесідою? Яке у нього зали-
шилося враження про керівника? 

6. Чи могла мати бесіда відвертіший характер і мати більшу резуль-
тативність за умов її проведення в іншому місці? Які недоліки мали місце, і як 
їх врахувати в майбутньому? 
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7. Чи чітко була доведена до співрозмовника мета бесіди? 
8. Чи був керівник уважним і цілеспрямованим? Чи були дії і вчинки 

логічно витримані і чи відповідали вони наміченому плану? Чи була дотримана 
основна лінія бесіди, чи не було розосередженості? Чи не сприймав керівник у 
ході бесіди зайву, непотрібну інформацію (якщо так, скільки було витрачено 
часу на це)? 

9. Чи не виступав керівник у ролі “обвинувача”? Чи не були його вчинки і 
дії поверхневі? Чи достатньо вони були аргументовані й обгрунтовані? 

10. Чи були забезпечені невимушеність (легкість), обопільна повага 
поглядів і позицій? Чи забезпечувався критичний розгляд розбіжностей у 
поглядах на ті самі вчинки та дії? 

7. Правила ведення бесід потрібно пристосовувати і використовувати 
на зборах. 

У разі необхідності застосування зазначеного підходу необхідно пам’я-
тати, що збори - це багатобічні бесіди. Якщо розглядати аудиторію як одну 
особу, то проводити збори у формі бесіди дуже легко. 

Однак необхідно враховувати, що підготовка до зборів є більш 
кропіткою, а визначення досягнутих результатів - більш складним. Проте, 
правила поведінки як на зборах, так і в приватній бесіді, мають залишатися 
тими самими. 

Спочатку, перш ніж збирати людей, потрібно переконатися у 
необхідності зборів. Для цього мають бути визначені причини, як-то: 

- потреба у наданні чітких роз’яснень, у повідомленні важливого питання, 
що стосується інтересів колективу, у виробленні відповідного рішення; 

- з’ясування думки колективу з окресленого питання для забезпечення 
підтримки більшості під час його вирішення; 

- надання рекомендацій, або вказівок із методики і техніки виконання 
роботи; 

- спрямування колективу на мобілізацію внутрішньовиробничих резервів 
для виконання поставлених завдань. 

Аналізуючи правила ведення бесід, і пристосовуючи їх до специфічних 
умов ведення зборів у кожному конкретному колективі, керівнику варто 
керуватися таким планом дій: 

1. Визначити стрижневу ідею, головне завдання промови. 
2. Потрібно уявити, що бажають почути і довідатися з виступу слухачі - 

намагатися їх зрозуміти. Це допоможе донести думки до аудиторії, - що є 
досить важливим для вирішення організаційних питань. 

3. Максимальна ефективність може бути досягнута за рахунок 
відповідального ставлення до підготовки до виступу. Необхідно передбачити й 
осмислити всі нюанси виступу, визначити ймовірність досягнення поставленої 
мети, надходження запитань і спланувати відповідні відповіді. Рекомендовано 
забезпечити доповідь допоміжними даними, матеріалами, діаграмами тощо. 

4. Виступ - короткий, діловий і цілеспрямований - спланувати завчасно. 
Під час виступу не потрібно його “театралізувати”, - адже слухачі хочуть 
довідатися по суті про досягнення, завдання або якість роботи. 
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5. Виходячи з поставленої мети і завдань, - визначити час і місце 
проведення зборів. Передбачити зручне розміщення слухачів, врахувавши 
акустику приміщення. Про час проведення зборів повідомити завчасно. 

6. Створити атмосферу взаємної довіри. У разі необхідності одержання біль-
шої довіри слухачів - запросити сторонніх фахівців або, навіть, топ-менеджера. 

7. Впроваджуючи ідею у життя, бути цілеспрямованим, енергійним і 
наполегливим. Під час виступу - підтримувати оптимальну напруженість, 
говорити простою, живою, зрозумілою мовою. Задавати тон ходу ведення зборів. 

8. Нотувати перебіг зборів, адже під час їх проведення можна одержати 
потрібну інформацію й ефективно її використати. 

9. Закриваючи збори, підвести підсумки обговорень, визначити позитивні 
моменти, закликати слухачів до співробітництва. 

10. Під час підготовки та проведення зборів рекомендується опановувати 
елементи ораторського мистецтва, забезпечуючи підтримку аудиторії: говорити 
переконливо, захоплювати слухачів виступом, обирати оптимальність дистанції 
спілкування, мінімально використовувати написаний текст, замінюючи його 
тезами. “Лагідна мова - дерево життя, але неприборкана - розтрощення духу” [3]. 

Правила ведення бесід потрібно пристосовувати і використовувати на 
курсах підвищення кваліфікації, у навчальних центрах підприємства. 

Вищевикладені правила успішного проведення бесід рекомендовано 
застосовувати до проведення занять із підвищення кваліфікації. При цьому 
необхідно враховувати, що найбільший ефект досягається за розумного 
поєднання бесіди і візуального відображення викладеного матеріалу. 

До читання лекції необхідно готуватися як і до проведення бесіди. 
Починаючи свій рух до мети, прямувати до неї неухильно, але досить повільно, 
щоб приєднати до цього руху і слухачів. 

Застосовуючи правила ведення бесід із підвищення кваліфікації 
співробітників, виходячи з необхідності надання обгрунтованих пояснень, 
керівнику доцільно дотримуватись таких правил: 

1. Пояснити сутність і мету роботи, визначити послідовність її виконання 
і результативність. 

2. Визначити специфічні аспекти різних боків виконуваного завдання. 
Виступ побудувати так, начебто вказівки надаються собі, водночас звертаючись 
до аудиторії. Це підвищить якість і ефективність засвоєння матеріалу слухачами. 

3. Просити аудиторію ставити запитання для того, щоб переконатися, що 
суть зрозуміла. У випадку поганого або недостатнього засвоєння матеріалу, 
повторити. 

4. Даючи вказівки слухачам, попросити виконати поставлене завдання 
самостійно, але під керівництвом лектора. Потім - без безпосереднього втручання. 

5. Оцінити прикладені зусилля, уточнити і виправити помилки, 
неточності й інші відхилення. 

6. Вимагати повного повторення послідовності дій, висувати якісні 
вимоги; і у разі належного засвоєння матеріалу, нового методу або способу, 
слухачів слід привітати. 
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7. Забезпечити застосування набутих слухачами знань і навичок на 
практиці. 

8. Рекомендації надавати лише з тих питань, що стосуються роботи. 
Проте це не означає відмову від розгляду особистих питань підлеглих. 

Часом, ситуація складається таким чином, що досить просто вислухати 
співрозмовника, щоб вирішити його проблему. Довірча розмова завжди 
сприятиме “розрядці”, підвищуватиме ефективність діяльності працівника. Під 
час розмови слід поводитись доброзичливо, коректно, справедливо, не вражати 
самолюбства, дбайливо ставитися до прав і репутації співрозмовника. 
Вислуховуючи, не поспішати з порадами; залежно від характеру справи, 
рекомендувати звернутися до тих чи інших фахівців. Виявляти стриманість, 
самовладання, критичне ставлення до можливих конкретних дій. Домагатися 
єдності у вирішенні виробничих і соціальних завдань. 

Вживати заходів із підвищення продуктивності праці з урахуванням 
особистих і виробничих проблем. Бути уважними стосовно цих проблем, адже 
вони переплітаються. Виходити слід із того, що кожен слухач є зрілою людиною, 
здатною добре вести свої особисті справи й орієнтуватися у виробничій ситуації. 
Виконуючи цю справу, доцільніше визначити конкретні недоліки в роботі 
підлеглих і надати їм можливість виправити їх. Лише з цих позицій втручання в 
особисті справи підлеглих буде ефективним і результативним. 

Подвійність функції соціального управління на рівні індивідуума: 
розвиток його творчої активності і підвищення ступеня задоволеності реальним 
буттям. Тобто, якщо працівнику, з одного боку, суспільство, колектив і 
керівник виставлятимуть вимоги підвищення творчої активності і ефективності 
його діяльності відповідно до здібностей, то з іншого боку, він прагнутиме за 
допомогою колективу задовольнити основні свої потреби і, відповідно, 
висуватиме вимоги до умов і змісту праці, рівня винагороди тощо. 

І в такому разі про обмеження мотивації праці матеріальною складовою вже 
жодним чином не йтиметься. Адже показником цінності християнської 
особистості є не матеріальний статок, який є лише засобом її розвитку, а повнота, 
із якою акумульовані нею знання, думки, почуття, соціальний досвід “працюють” 
на суспільство. Від інтелектуального, морального багатства однієї людини, 
відповідно до християнських положень, завжди повинні вигравати багато інших 
людей. Таким чином, істинне багатство людини - це її глибинний вияв, що виказує 
себе як суспільна спрямованість усіх ії сил, якостей, здібностей. 

Гармонізація суспільних, колективних і особистих інтересів припускає 
послідовне формування праксеологічно мислячої і діючої особистості, 
нетерпимої до виявів егоїзму, безгосподарності, нехлюйства. 

Потрібно спрямовувати особисті прагнення й інтереси на вирішення 
виробничих проблем, домагаючись їхнього збігу. Затверджувати у свідомості і 
поведінці співробітників пріоритетність виробничих інтересів над особистими. 
Пов’язувати успішне вирішення перших із розширенням можливостей із само-
реалізації, кваліфікації, обдарованості і талановитості працівника. Виховувати у 
співробітниках моральні, вольові якості, цілеспрямованість, прагнення до занять, 
творчості і досконалості. 
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Об’єктивно оцінювати виконану роботу і заслуги виконавця. Вести бесіди 
щодо оцінки виконаної роботи, ролі і особистого внеску виконавця у ній. 

Незважаючи на низку специфічних проблем, загальна процедура цієї 
роботи, її цілі, можуть цілком укладатися в загальну схему проведення бесід. 
Під час виконання цієї роботи доцільно встановлювати періодичність 
проведення бесід щодо оцінки виконаної роботи, що забезпечить значну 
економію часу за рахунок попереднього планування бесід, досягнутих у процесі 
їхнього здійснення цілей і результатів. 

Однак не слід перетворювати цей процес на порожню формальність. Слід 
прагнути до меншої офіційності таких бесід - у цій ситуації вони виявляються 
ефективнішими і результативнішими. Потрібно встановити за правило і 
регулярно проводити обговорення результатів роботи підлеглих на спільних із 
ними засіданнях. Причому такі обговорення варто проводити незалежно від 
якості роботи та повноти її виконання. 

Необхідно прагнути до доброзичливої дружньої атмосфери, разом із тим, 
виробити і визначити чіткі вимоги щодо якості й обсягу робіт, постійно і 
наполегливо доводити їх до свідомості кожного працівника. Не виключено, що 
бесіди з оцінки й її критеріїв виконання роботи, підведення підсумків призво-
дитимуть до виникнення багатьох нових проблем і дискусій. Проте, їх не слід 
лякатися, але не слід й ігнорувати - слід відбирати найкращі пропозиції і 
використовувати у щоденній практиці. 

Рекомендується виробити у себе звичку використовувати у діяльності 
правила Декарта, який займався способами результативної дії. У своїй праці 
“Міркування про метод” філософ наводить чотири правила, що він для себе 
склав і вирішив “... постійно дотримувати їх без єдиного відступу”. 

Перше: ніколи не приймати за щире нічого, що я не визнає би таким з 
очевидністю, тобто ретельно уникати поспішності й упередження і включати до 
своїх суджень тільки те, що уявляє мій розум настільки ясно і чітко, що жодним 
чином не зможе дати привід до сумніву. 

Друге: поділяти всі труднощі, що я розглядаю, на стільки частин, на 
скільки буде потрібно, щоб краще їх вирішити. 

Третє: розташовувати свої думки у певному порядку, починаючи з 
предметів найпростіших і легко пізнаваних, і сходити помалу, як по сходах, до 
пізнання найскладніших, припускаючи існування порядку навіть серед тих, 
котрі у природному порядку речей не передують один одному. 

І останнє: робити всюди переліки настільки повні й огляди настільки 
всеосяжні, щоб бути упевненим, що нічого не пропущено. 

Правила Декарта мають величезне значення для людської діяльності. 
Праксеологи знають, як багато, майже щокроку, ми використовуємо спостере-
ження великого філософа і математика. 

Використовуючи вище окреслені способи вдосконалення методів 
управління, можна значно підвищити ефективність роботи конкретного праців-
ника, зокрема, і всього підприємства, в цілому, вишукавши необхідні морально-
етичні аспекти управління людино поведінкою. 
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ІІІ. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМИН  
КЕРІВНИКА І ПІДЛЕГЛОГО 

 
Якщо хочеш похвалити людину, зроби це 
письмово, а якщо хочеш задати йому 
прочухана, обійдися телефонним дзвінком. 

Ч. Біч 
При згоді незначні справи зростають, 
при незгоді найбільші гинуть. 

Гай Саллюстій Крит  
 
Зовнішній вигляд і манери спілкування і поведінки не завжди адекватні 

внутрішній сутності людини, показний лиск може ввести в оману, але, як 
правило, зовнішнє і внутрішньо збігаються, у чому можна легко переконатися, 
спостерігаючи за людьми уважно. Сформувати зовнішню культуру поведінки 
під силу будь-якій людині, яка цього забажає. На допомогу йому приходить 
така складова культури, як етикет. У широкому сенсі слова етикет являє собою 
правила ввічливої поведінки в стереотипних ситуаціях людського спілкування, 
що склалися протягом століть. На відміну від моралі ці правила конкретні, їх 
потрібно знати і дотримуватися, що в свою чергу вимагає певних навичок. 

Державна служба передбачає певний стиль поведінки і його регла-
ментацію, засновані на тих, що йдуть із історії, але збережених і понині ієрар-
хічності і ситуативності. Знання етикету було обов’язковим для дворян і 
відрізняло їх від людей інших станів. Чиновники-дворяни володіли ним доско-
нало. Придворний етикет, або церемоніал, дотримувався дуже строго, його 
порушення могло коштувати людині не тільки кар’єри, але і життя. 

Прикладом найбільш суворого етикету є дипломатичний протокол, який 
вводить в практику кодифіковані правила церемоніалу і контролює їх 
дотримання. Його порушення чревате часом більшими ускладненнями у 
відносинах між країнами і деколи розцінюється як образа національної честі. 

В даний час стало широко вживатися поняття “діловий етикет” як кодекс 
певних правил, що регулюють і регламентують культуру службового спілкування. 
Основу ділового етикету становлять принципи, які можуть бути перенесені і на 
діяльність державних службовців, так як припускають гармонізувати, 
дисциплінувати і найбільш ефективно організовувати їх діяльність. 

Освоєння етикету є обов’язковою умовою культури спілкування. Один з її 
показників - вміння здійснювати комунікативну діяльність з представниками 
всіх рівнів влади і людьми, що знаходяться поза сферою управління. 

У світлі вищесказаного зупинимося більш докладно на етикеті 
взаємовідносин керівника і підлеглого. 

Почнемо розгляд етикету взаємин на державній службі з уточнення сенсу 
звичних понять “керівник”, “підлеглий”, “співробітник”. У тлумачному 
словнику читаємо: 

Керувати - радити, вказувати, спостерігати, наставляти у справі, роботі, 
праці.  

Підлеглий - підначальний, підвладний, залежний. 
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Співробітник - співучасник у працях, помічник у справі, в роботі, 
співтовариш по праці. 

Зверніть увагу: у словнику керівник - це керуючий, тобто правлячий, що 
дає хід, напрям; порадник, який спостерігає за роботою інших і вказує їм, як 
краще виконувати її; наставник, тобто вчитель, вихователь, який займається 
цим по обов’язку. Ось тільки дієслово “наказувати” у визначенні відсутнє. 
Може бути, тому, що наказ в керівництві - крайній захід силового тиску, до 
якого слід вдаватися лише в тих випадках, коли всі інші засоби не призводять 
до бажаного результату. А хто ж ті, кого керівник повинен “наставляти, 
направляти і виховувати”? Підлеглі або співробітники? Підначальні, підвладні і 
залежні або співучасники у працях, помічники і співтовариші? 

Проблема взаємовідносин керівника і підлеглого на державній службі - 
один з важливих чинників її ефективності, якщо мати на увазі, що відповідно до 
статистики сьогодні в державному апараті керівники складають близько 13% 
всього кадрового корпусу держслужби. 

Здійснюючи управління персоналом, тобто загальне управлінське вплив, 
спрямований на пошук, оцінку, відбір, професійний розвиток персоналу, його 
мотивацію і стимулювання до виконання завдань, що стоять перед організацією, 
керівник діє в ситуації безпосереднього спілкування з підлеглими. Суворе 
дотримання субординації в трудових відносинах проте залишає йому свободу 
вибору стилю керівництва, стилю взаємин з членами підзвітного йому колективу. 

Звичайно, поділ на три види стилів керівництва (авторитарний, 
демократичний, ліберальний), досить умовно, тому що жоден з них у 
абсолютно чистому вигляді в реальності не зустрічається, але можна прагнути 
до оптимального стилю, духовно-моральний аспект якого поєднує в собі 
гуманізм з його доброзичливістю і чуйністю та інтелігентність, яка передбачає 
взаємну вимогливість і взаємоповагу керівника і підлеглого. 

Сьогодні керівник стає ключовою фігурою в процесі формування органі-
заційної культури. Він не тільки створює раціональні і відчутні аспекти 
організації, але він також творець символів, ідеологій, мови, вірувань, ритуалів і 
міфів. 

Формального і професійного авторитету сучасному керівникові недос-
татньо. Щоб керувати людьми, йому необхідно мати ще й особистий авторитет, 
основою якого є наявність високої моральної культури у єдності трьох її 
компонентів: 

− культура моральної свідомості, що передбачає наявність у нього таких 
особистісних якостей, як чесність, порядність, справедливість, гуманність, 
інтелігентність; 

− культура моральних почуттів, що визначають характер відношення до 
суспільства, оточуючих, до самого себе; 

− культура поведінки як втілення моральних переконань і установок 
особистості в конкретній поведінці, в певних формах етикету, що включають 
знання правил поведінки, уміння ними користуватися в конкретній ситуації і 
навички, які доводять виконання цих правил до автоматизму. 
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Знання правил службового етикету й уміння ними користуватися важливо 
сучасному керівникові і тому, що значна частина його робочого часу проходить у 
спілкуванні з людьми, причому найчастіше в ситуаціях нерівного статусу сторін, 
коли один займає місце керівника, інший - підлеглого. Як показує статистика, 
керівник витрачає на спілкування більше трьох чвертей свого робочого дня. 

Звичайно, і керівник, і підлеглі в міжособистісних відносинах на службі 
керуються загальноприйнятими нормами і правилами етикету. Однак специфіка 
державної служби, несиметричність службових відносин та наявність субор-
динації зажадали вироблення спеціальних правил службового етикету, які б 
оформляли поведінку і взаємини співробітників в різних конкретних службових 
ситуаціях, з якими щодня стикаються і керівник, і підлеглі. Розглянемо ці 
ситуації більш докладно. 

Ситуація 1: Розпорядження. 
Вказівки - робочий інструмент керівника. Віддаючи розпорядження під-

леглому, він кожен раз стоїть перед вибором між наказом, дорученням і про-
ханням, спираючись на формальний, професійний або особистий авторитет. Якщо 
підлеглі керуються тільки правилами, встановленими керівництвом, його нака-
зами, то вони можуть працювати приблизно на 60-65% своїх можливостей. Але 
щоб домогтися повної реалізації здібностей підлеглих, керівник повинен викли-
кати в них відповідний відгук, здійснюючи лідерство і ініціюючи їх активність. 

Наказова форма, жорсткий стиль вимоги доречні в екстремальних ситуа-
ціях, вони мають на меті беззаперечне виконання вказівки, однак придушують 
ініціативу виконавця і звільняють його від особистої відповідальності, виклю-
чаючи можливість довірчого співробітництва. 

Між іншим все управління в кінцевому рахунку зводиться до стимулюван-
ня, розвитку активності, інноваційності інших людей. Чим жорсткіше відданий 
наказ, тим більше обезволює він підлеглого, позбавляє його можливості прояву 
ініціативи, однозначно нав’язує конкретну дію, а не необхідний результат. 

Ще значніше знижується рівень ефективності праці державного служ-
бовця, якщо наказ супроводжується загрозою покарання. Тому службовий 
етикет рекомендує уникати форми наказу у всіх випадках, коли розпорядження 
достатньо надати форму прохання. Доручення, що не входять до кола 
безпосередніх обов’язків підлеглого, слід давати тільки у формі прохання. 

Ситуація 2: Покарання. 
Покарання та заохочення підлеглих як оцінка їхньої праці є функцією 

керівника. Право накладення стягнень за помилки та винагород за успіхи 
визначається специфікою управлінської праці, складаючи невід’ємний елемент 
службових відносин. 

Порядок накладення стягнень визначається чинним законодавством, 
регулюється правовими нормами і забезпечується відповідними санкціями. 
Однак, виконуючи цю процедуру, керівник не повинен нехтувати і деякими 
правилами етикету, які допомагають подолати природну в цьому випадку 
напруженість у відносинах і зберегти нормальні ділові стосунки в колективі. 

Від ділової і предметної критики слід відрізняти псевдо критику, як 
правило, переслідує якісь корисливі цілі. Існує кілька видів такої “критики”: 
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− тенденційна критика як зведення особистих рахунків або засіб 
збереження “свого обличчя” за рахунок осуду інших; 

− “Профілактична” критика, необхідна, на думку деяких керівників, для 
створення “робочого настрою” і підтримання дисципліни; 

− “Стандартна” критика, яку деякі керівники формально вводять у свої 
доповіді або звіти для створення видимості об’єктивності; 

− показна критика, використовувана для створення видимості 
непримиренної боротьби з недоліками; 

− упреждающе-ганьбить критика, використовувана деякими керівниками 
для випереджаючої нейтралізації критичного виступу принципового і чесного 
працівника. 

Ситуація 3: Заохочення. 
Позитивні підкріплення (винагороди, заохочення) в управлінській 

практиці мають велике значення. Однак і заохочення вимагає дотримання 
певних правил етикету. 

1. Щоб винагорода досягла своєї мети, вона має бути конкретною. 
2. Заохочення має йти безпосередньо за успішно завершеною роботою, 

яка заслуговує бути відзначеним. 
3. Хороший керівник помітить і відзначить будь-які успіхи підлеглих, 

незалежно від ступеня їх значущості. 
4. Важливе значення має форма вираження визнання успіху підлеглого, 

правильно і вчасно знайдене слово. 
5. Публічне заохочення у присутності колег, повага яких для людини 

особливо важливе, часом виявляється більш цінним, ніж матеріальна 
винагорода, виплачене у віконці каси. 

Ситуація 4: Звернення. 
Культура внутрішньо організаційних відносин державних службовців 

проявляється у формі звернення, яка встановилася між керівником і підлеглими. 
Досить поширене в практиці службових відносин панськи поблажливе звернення 
начальника до підлеглих на “ти” демонструє зневажливе зарозумілість і неповага 
до особистості співробітника, який в силу субординації не може відповісти тим 
же. Ця несиметричність звернення служить ґрунтом для створення нездорової 
атмосфери в колективі, виключає довірчість відносин і взаємна повага. 

Етикет міжособистісних відносин завжди вимагав особливої делікатності 
в переході з офіційного “ви” до простого і дружньому “ти”. Ми і сьогодні не-
рідко чуємо з вуст деяких керівників це нібито демократичне, а на ділі пані-
братське одностороннє звернення “ти” до підлеглих. Цей знак вираження 
довіри і близькості у відношенні до вартим на більш низькому щаблі службової 
драбини перетворюється в демонстрацію безцеремонності і грубості, засвід-
чуючи про відсутність належної культури. 

Вимога службового етикету, що стосується симетричності звернення, 
важливо пам’ятати не тільки керівнику, але і підлеглому. Трапляється, що 
людей, які займають сьогодні різні щаблі службової драбини, пов’язують 
неформальні відносини, що склалися в період спільного навчання або роботи на 
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колишньому місці, тому звернення “ти” для них звично і природно. Однак таке 
звернення підлеглого до керівника в очах товаришів по службі може бути 
сприйнято як фамільярність, а керівника до одного з підлеглих - як прояв 
неоднакового до всіх відносини, виділення “своїх”, “любимчиків”, “протеже”, 
вираз особливої прихильності до “обраним”, “наближеним”. Тому однакове 
звернення до всіх співробітників на службі “ви” є не тільки виразом 
вихованості і тактовності керівника, але і важливим інструментом збереження 
службової дистанції та підтримки дисципліни в колективі. 

Ситуація 5: Спілкування з підлеглим. 
Дотримання правил службового етикету в спілкуванні керівника з 

підлеглими не тільки полегшує відносини між ними, але і служить вірним засобом 
створення сприятливих умов для ефективної праці державного службовця. 

Приводи для спілкування керівника з співробітниками можуть бути 
різними. 

1. Бесіда керівника з підлеглим може ініціюватися керівником і стосува-
тися оцінки результатів роботи останнього. У цьому випадку важливе значення 
має вибір місця і дати її проведення. Місце бесіди повинно розташовувати до 
спокійного, тривалість розмови, який не повинен перериватися телефонними 
дзвінками і вторгненнями інших співробітників “у терміновій справі”. 

Дату проведення такої розмови також слід визначити заздалегідь, щоб 
обидві сторони як слід підготувалися до неї, проаналізували прорахунки і 
упущення і викликали їх причини. 

Успіх бесіди багато в чому визначається умінням керівника з самого 
початку створити невимушену атмосферу, яка зняла б скутість і напруга, проявити 
доброзичливість, щирість, прагнення зрозуміти стан співрозмовника і в 
ненав’язливій, необразливій формі допомогти йому усвідомити свої помилки, не 
позбавляючи його при цьому почуття самоповаги і впевненості у своїх силах. 

Згадуючи про недоліки в роботі підлеглого, слід оцінити і всю його 
роботу в цілому, нагадавши про успіхи. 

Не слід поспішати з висловленням своєї оцінки роботи підлеглого. Краще 
підвести його питаннями до того, щоб він сам дав собі оцінку. 

Стриманість, тактовність і делікатність - найкращі помічники керівника в 
досягненні позитивного виховного ефекту подібної бесіди. 

2. Ініціатором зустрічі з керівником може бути підлеглий. У багатьох 
організаціях введена практика прийому співробітників з особистих питань. 
Поведінка керівника в цій ситуації також вимагає прямування певним правилам 
службового етикету (див. додаток 3). 

Ситуація 6: Нарада. 
Демократизація всіх сфер управлінської діяльності актуалізує таку форму 

ділового спілкування, як нараду. Провідна роль у його проведенні належить 
керівникові. Загальний настрій, діловитість і конструктивний характер робочої 
наради визначаються не тільки організаційними вміннями керівника, але і його 
культурою, тактом, готовністю до співпраці, знанням правил поведінки в ситуа-
ції наради (див. додаток 4). 
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Вимоги етикету поширюються і на співробітників, що беруть участь у 
нараді (див. додаток.5). 

Золоті правила наради: 
− ніколи не сперечатися один з одним; 
− кожен повинен звертатися тільки до голови. 
Ситуація 7: Звільнення з державної служби. 
Процедура звільнення - одна з найболючіших не лише для звільнених, але 

і для всього колективу, чим би воно не було викликано: скороченням штатів, 
реорганізацією установи або власним бажанням. Не випадково самий сильний 
стрес керівники відчувають тоді, коли їм доводиться повідомляти працівникові 
про його звільнення. При цьому вони переживають докори сумління, гостре 
відчуття провини і навіть певну дою солідарності з звільняються. 

Фахівці, які займаються проблемою звільнення, стверджують, що в 
ситуації звільнення не слід імпровізувати. На цей рахунок розроблені та 
апробовані конкретні рекомендації, проходження яким допомагає значно 
знизити нервову напругу кожної зі сторін і застерегти від можливих помилок 
(див. додаток 6). 

Ситуація 8: Межі лояльності державного службовця по відношенню 
до керівника або установи 

Нерідко виникають питання: чи може державний службовець вступити в 
передвиборну боротьбу зі своїм керівником, виступати в засобах масової 
інформації з думкою, яке принципово відрізняється від позиції державного 
органу, на службі в якому він перебуває? 

Звичайно, закон не забороняє державному службовцю брати участь у 
передвиборчій боротьбі нарівні зі своїм керівником, однак службовий етикет 
рекомендує, перш ніж починати таку боротьбу, піти із займаної посади, 
особливо якщо його передвиборча кампанія включає різку критику і компромат 
щодо діяльності та особистості цього керівника. 

Точно так само етикет не рекомендує державному службовцю виступати 
у пресі, по радіо чи телебаченню із заявами, що суперечать політиці держави 
або державного органу, інтереси якого він представляє як посадова особа. Якщо 
державний службовець не розділяє і не підтримує цю політику, він повинен 
покинути державну службу. 

Таким чином, у всіх ситуаціях, що виникають у процесі службової 
діяльності, стрижень поведінки керівника повинні складати ввічливість, довіра 
до підлеглих і повагу їх особистої гідності, щирість і доброзичливість. Але і 
підлеглі повинні засвоїти основні правила службового спілкування: бути 
ввічливими, витриманими, готовими надати послугу. 



40 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 
1. Етика – це … 
а) правила поведінки; 
б) система знань про добро та зло; 
в) наука про добро. 
  
2. Етикет – це … 
а) сукупність правил поведінки; 
б) форма звертання; 
в) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських 
стосунків. 
  
3. Назва Декларації Ко: 
а) “Основи етики”; 
б) “Принципи бізнесу”; 
в) “Етика бізнесу”. 
  
4. Етика ділових відносин – це… 
а) моральні принципи ділового спілкування; 
б) знання про моральні аспекти ділових стосунків; 
в) рекомендації для успішного вирішення ділових проблем. 
  
5. Етика ділових відносин є складовою: 
а) менеджменту організації; 
б) психології управління; 
в) етики ділового спілкування. 
  
6. Діловий етикет – це … 
а) форма ділового звертання та представлення; 
б) сукупність правил поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських 
стосунків; 
в) норми, які регулюють стиль роботи, поведінки та спілкування при вирішенні 
ділових проблем. 
  
7. Діловий протокол – це … 
а) правила, що регламентують порядок ділових зустрічей і переговорів та 
ділових стосунків в цілому; 
б) правила оформлення документів; 
в) сукупність правил, традицій, яких дотримуються в міжнародних стосунках. 
  
8. На думку А. Моріти, найвище завдання японського менеджера полягає в 
необхідності… 
а) бути професіоналом в сфері виробництва; 
б) сформувати у працівників ставлення до корпорації як до рідної сім’ї; 
в) набуття навичок стратегічного планування. 
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 9. Встановлення дострокових, конструктивних взаємин, це завдання… 
а) торговельного маркетингу; 
б) відділу стимулювання збуту; 
в) маркетингу стосунків. 
  
10. За оцінками американських спеціалістів причиною поразок у бізнесі є 
неправильна взаємодія з клієнтами: 
а) у 60 % випадків; 
б) у 20 % випадків; 
в) у 40 % випадків. 
  
11. При спілкуванні втрачається інформації: 
а) приблизно 10 %; 
б) приблизно 30 %; 
в) приблизно 50 %. 
  
12. Вислів “Говори, аби я міг тебе пізнати” належить: 
а) Платону; 
б) Арістотелю; 
в) Сократу. 
  
13. Золоте правило моральності: 
а) десять заповідей Іісуса; 
б) поводься стосовно інших людей так, як ти хотів би, щоб вони поводилися 
стосовно тебе; 
в) вчиняй так, щоб максима твоєї волі одночасно мала силу принципу 
загального законодавства. 
  
14. Яка з наведених трансакцій веде до конфлікту у ділових стосунках: 
а) “батько – дитина”; 
б) “дорослий – дорослий”; 
в) “батько – батько”. 
  
15. Стиль спілкування (керівництва), який формує відповідальність та 
ініціативність: 
а) ліберальний; 
б) демократичний; 
в) авторитарний. 
  
16. За допомогою невербальних засобів передається інформації: 
а) приблизно 30 %; 
б) приблизно 60 %; 
в) приблизно 80 %. 
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17. Праксодика відноситься до засобів невербальної комунікації: 
а) акустичних; 
б) тактильно-кінетичних; 
в) темпоральних. 
  
18. До оптичних засобів невербальної комунікації відноситься: 
а) екстралінгвістика; 
б) проксеміка; 
в) праксодика. 
  
19. Кінетика відноситься до засобів невербальної комунікації: 
а) оптичних; 
б) акустичних; 
в) ольфакторних. 
  
20. До якої просторової зони організації простору при спілкуванні відноситься 
зона від 120 до 360 см: 
а) особиста; 
б) громадська; 
в) соціальна. 
  
21. Гарне враження справляє оратор, 
а) який почувається вільно і спокійно; 
б) який нервово потирає руки; 
в) який крутить в руках ручку чи окуляри. 
  
22. Які з названих деталей свідчать про увагу слухачів до оратора: 
а) погляди слухачів спрямовані вбік; 
б) нахил слухачів в бік оратора; 
в) закинута нога на ногу, тіло нахилене назад. 
  
23. Яке розташування оратора в аудиторії є найбільш вдалим: 
а) оратор ходить по аудиторії під час виступу; 
б) оратор сидить перед слухачами; 
в) оратор стоїть перед слухачами. 
  
24. Тропи – це … 
а) різноманітні способи вживання слів у переносному значенні; 
б) варіанти композицій риторичного тексту; 
в) трансформації структур речень з метою створення експресивності, 
динамічності висловлювань. 
  
25. Яка з названих рекомендацій є хибною: 
а) у висновках недоречно ще раз наголошувати на головних моментах виступу; 
б) не треба нічого згадувати додатково після того, як ви зробили висновок; 
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в) не потрібно вибачатися: Я, очевидно, стомив вас... Мені не все добре 
вдалося... і т. ін. 
  
26. До рівнів взаєморозуміння відносяться: 
а) компроміс; 
б) співпереживання; 
в) дружба. 
  
27. Серед механізмів взаєморозуміння виділяють: 
а) емпатію; 
б) осмислення; 
в) згоду. 
  
28. Основою для вирішення конфлікту є: 
а) компроміс; 
б) співробітництво; 
в) згода. 
  
29. Асертивність – це… 
а) неконфліктна поведінка; 
б) уміння знаходити компроміс; 
в) уміння перемагати в конфлікті. 
  
30. Об’єктивні причини управлінського конфлікту: 
а) прийняття керівниками необґрунтованих, помилкових рішень; 
б) низький авторитет конкретного управлінця; 
в) непідготовленість спеціаліста до конкретної управлінської діяльності. 
  
31. Одним з елементів системи підготовки до переговорів є опції, під якими 
розуміють: 
а) підготовку різних варіантів договору; 
б) пошук зовнішніх стандартів, які ми можемо використовувати для пере-
конання інших; 
в) необхідність брати на себе такі зобов’язання, які ми можемо виконати. 
  
32. До стратегічних підходів до ведення переговорів відносять: 
а) компромісний; 
б) стандартний; 
в) жорсткий. 
  
33. Вчені Гарвардського університету розробили метод ведення переговорів: 
а) принциповий; 
б) м’який; 
в) ефективний. 
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34. Друге правило Гарвардського методу ведення переговорів: 
а) ведіть переговори на основі співробітництва; 
б) концентруйтесь на інтересах, а не на позиціях; 
в) не дозволяйте маніпулювати собою. 
  
35. Салямі як тактичний прийом ведення переговорів означає: 
а) демонстрація партнеру зацікавленості у вирішенні якогось питання, яке 
насправді є другорядним; 
б) відмежування учасників переговорів від проблеми; 
в) надання інформації про свої інтереси маленькими порціями. 
  
36. Яким має бути розмір візитної картки для чоловіків? 
а) 90×50; 
б) 80×40; 
в) 80×50. 
  
37. Якими символами позначається подяка на візитній картці? 
а) P.R.; 
б) P.C.; 
в) P.F.C. 
  
38. Які подарунки ми можемо дарувати в діловій сфері? 
а) сорочку; 
б) парфуми; 
в) краватку. 
  
39. Що потрібно робити при прийомі подарунків? 
а) розгорнути його в присутності особи, яка його подарувала і подякувати; 
б) неввічливо розгортати його в присутності особи, яка його подарувала; 
б) не розгортати подарунок, але подякувати. 
  
40. Кому не рекомендується дарувати яскраво-червоні квіти (особливо троянди)? 
а) чоловікам; 
б) дівчаткам, які не досягли 18 років; 
в) заміжнім жінкам. 
  
41. Головне правило підбору ділового костюма: 
а) стильність; 
б) охайність; 
в) відповідність ціни костюма соціальному статусу людини, яка його одягає. 
  
42. Скільки кольорів може одночасно поєднуватися в діловому костюмі: 
а) не більше чотирьох; 
б) не більше трьох; 
в) не більше двох. 
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 43. Імідж людини – це… 
а) уміння спілкуватися; 
б) уміння впливати на людей; 
в) уміння керувати враженням. 
  
44. Стиль чоловічого костюма під час ділової зустрічі: 
а) повинен відповідати стилю інших учасників зустрічі; 
б) повинен бути індивідуальним, що дасть можливість впливати на формування 
іміджу; 
в) вибір стилю не регламентується. 
  
45. Під час ділових зустрічей жінці рекомендується: 
а) одягати міні-спідниці; 
б) одяг яскравих кольорів; 
в) одяг, який не буде відволікати співрозмовника від ділової розмови. 
  
46. До денних прийомів відносяться: 
а) “фуршет”; 
б) “обід”; 
в) “келих вина”. 
  
47. Діловий прийом “обід” розпочинається: 
а) о 12.00; 
б) о 20.00; 
в) о 14.00. 
  
48. Діловий прийом “жур-фікс”: 
а) для чоловіків; 
б) для молоді; 
в) для жінок. 
  
49. На діловий прийом з розміщенням: 
а) потрібно приходити раніше визначеного часу; 
б) приходити у визначений час; 
в) порядок не регламентований. 
  
50. Кому належить ініціатива залишення прийому? 
а) правила це не регламентують; 
б) головному гостю; 
в) за вказівкою господаря. 

 
Правильні відповіді: 

1 – б; 2 – в; 3 – б; 4 – б; 5 – а; 6 – в; 7 – а; 8 – б; 9 – в; 10 – а; 11 – в; 12 – в; 13 – б; 14 – а; 
15 – б; 16 – в; 17 – а; 18 – б; 19 – а; 20 – в; 21 – а; 22 – б; 23 – в; 24 – а; 25 – а; 26 – б; 27 
– а; 28 – б; 29 – а; 30 – в; 31 – а; 32 – в; 33 – а; 34 – б; 35 – в; 36 – а; 37 – а; 38 – в; 39 – 
а; 40 – в; 41 – б; 42 – б; 43 – в; 44 – а; 45 – в; 46 – в; 47 – б; 48 – в; 49 – б; 50 – б. 
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ВИСНОВКИ 
 
Навчально-методичні матеріали присвячені однієї з актуальних і 

недостатньо розроблених тем - морально-психологічного компоненту 
управлінської діяльності керівника. Сама структура управлінської діяльності, яка 
передбачає обов’язкову взаємодію з людьми на основі владних повноважень, таїть 
у собі необхідність виділяти моральні підстави діяльності управлінців. Проблема 
стає все більш актуальною на сучасному етапі розвитку України, коли багатьма 
дослідниками відзначається моральна криза на рівні суспільства.  

Психологічні аспекти морального компонента управлінської діяльності 
ґрунтуються на чотирьох рівнях функціонування моральної свідомості: на рівні 
суспільства, ділового середовища, організації та особистості керівника. 
Центральною ланкою реалізації морального компонента в управлінській 
діяльності є поведінка керівника в морально-забарвлених ділових ситуаціях, 
основою якого є моральна спрямованість керівника. Нормальне функціо-
нування морального компонента управлінської діяльності забезпечує: на рівні 
суспільства - соціальну відповідальність, у тому числі формування моральних 
норм ділової комунікації, прийняття відповідальності перед суспільством; на 
рівні ділового середовища - формування моральних стандартів ділової 
взаємодії як елементів ділової культури; на рівні організації - формування 
моральних цінностей корпоративної культури, внутрішніх стандартів, що 
забезпечують безпеку і позитивну репутацію державної установи, лояльність 
персоналу; на рівні особистості керівника - моральну надійність, забезпечує 
особистий авторитет і довіру до керівника, професійне здоров’я, а також 
відсутність професійного маргіналізму. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Правила службового етикету при накладанні стягнень 
 

№ Правила етикету 
1.  Критика або покарання підлеглого ніколи не повинні ґрунтуватися на неперевірених 

даних або підозрах 
2.  У разі незадоволення якістю виконаної роботи керівник повинен, насамперед, 

з’ясувати, хто доручив цьому співробітникові виконання завдання, з яким він не 
впорався, хто і як його при цьому інструктував і який був контроль за цією роботою. 
Тільки після цього може бути встановлено ступінь вини підлеглого в тому, що 
робота виконана неякісно 

3.  Якщо прорахунки в роботі сталися частково з вини керівника, необхідно негайно і 
відкрито визнати це, не намагаючись перекласти всю провину на підлеглого: така 
поведінка керівника тільки зміцнить його авторитет в колективі 

4.  Перш ніж визначити форму впливу на підлеглого, слід постаратися об’єктивно 
оцінити вчинок і мотивацію його дій. Дію, яка сприйнята на перший погляд як 
проступок, що вимагає покарання, за об’єктивної та неупередженої оцінки 
виявляється гідною заохочення 

5.  Незадоволеність керівника якістю роботи або вчинком підлеглого може бути 
виражена у формі критики. Однак будь-яка критика повинна бути справедливою, 
об’єктивною, доброзичливою і коректної за формою. Вміти знайти правильний тон 
для зауваження та критики - мистецтво керівника, а також вимога етикету 

6.  Покарання має відповідати ступеню тяжкості проступку співробітника, щоб не 
викликати у нього озлоблення і почуття несправедливості  

7.  Особливий такт потрібно при винесенні стягнення новому працівнику. Перше 
зауваження підлеглому краще завжди робити наодинці, попередньо з’ясувавши 
обставини справи та намагаючись разом знайти спосіб розв’язання ситуації. 
Найбільше поважають тих керівників, які хвалять на людях, а критикують віч на віч.  
Суворе покарання за першу помилку зазвичай не досягає мети. Воно змушує 
підлеглого встати в позу захисту, може викликати озлоблення або підірвати 
впевненість у своїх силах 

8.  Найбрутальніше порушення службового етикету в ситуації накладення стягнення - 
публічний рознос в присутності підлеглих і колег. Це створює нездоланний 
психологічний бар’єр у подальших взаєминах керівника і підлеглого 

9.  Правила службового етикету не дозволяють керівнику скаржитися на своїх 
підлеглих. Поведінка подібного роду в діловому світі завжди викликає осуд 

10.  Дисциплінарні стягнення не повинні повторюватися занадто часто. В іншому 
випадку вони втрачають сенс, і позбавляють винних стимулу до роботи 

11.  Важливий аспект етикету взаємин керівника і підлеглих - єдність вимог до всіх 
співробітників. Неприпустимо до одних проявляти поблажливість, до інших - 
байдужість або, навпаки, підвищені вимоги, тим більше прискіпливість 

12.  Щоб покарання не носило деструктивного характеру, а природні в цій ситуації 
негативні емоції підлеглого були спрямовані на свій проступок, а не на керівника, 
слід дотримуватися певної тактики ведення розмови з ним (див. додаток 2). Перш 
ніж говорити про проступок, слід згадати про успіхи підлеглого, його здобутки, а 
закінчуючи бесіду, зупинитися на тих позитивних його якостях, які можуть вселити 
впевненість в успіх роботи в майбутньому 
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Додаток 2 
Шість правил коригуючої поведінки керівника 

 
1. Забезпечте правильне ставлення. Іншими словами, заспокойтеся, візьміть себе в 

руки, по можливості почекайте, коли вляжеться роздратування, викликане якимось 
вчинком вашого підлеглого. А потім вже приступайте до розмови з ним 

2. Правильно вибирайте місце. Критикувати людини слід в приватній обстановці, за 
відсутності сторонніх осіб. Якщо робити це публічно, критикованого можуть 
підтримати товариші по колективу. У результаті керівник ризикує втягнутися у 
внутрішньогрупової конфлікт. У приватній же обстановці, розмовляючи з людиною 
віч-на-віч, ви як керівник можете досить впевнено контролювати ситуацію, свої 
емоції (що вельми важко робити “на публіці”). До того ж подібна обстановка дає 
можливість підлеглому “зберегти обличчя” 

3. Правильно вибирайте час. Вважається, що розмовляти з підлеглим з приводу того 
чи іншого проступку слід негайно після його вчинення, а не по тому, припустимо, 
півроку, коли провина почасти забутий, і, можливо, ще щось скоїлося, словом, 
ефект свого роду новизни давно втрачений. 

4. Викладіть зміст проступку, підтвердить його фактами. Підлеглий повинен знати, чим 
конкретно незадоволений керівник. Бажано вислухати доводи підлеглого, щоб 
краще усвідомити причини його поведінки 

5. Критикуйте людину тільки за проступок. Керівнику слід пам’ятати: у жодному разі не 
можна зачіпати особистість підлеглого, принижувати гідність. Раз мова йде про те 
чи іншому його проступок, критикувати слід тільки його провина. 

6. Поясніть, наскільки важливо змінити поведінку. Мається на увазі, що керівник 
повинен пояснити співробітнику, наскільки важливо для нього особисто і для 
колективу в цілому надалі не порушувати встановлених правил поведінки 

 
Додаток 3 

Правила службової поведінки при прийомі з особистих питань 
 
№ Правила поведінки 
1. На відведені для прийому співробітників з особистих питань години не 

рекомендується призначати ніяких інших справ, які могли б відволікти керівника і 
змусити нудитися очікуванням співробітників 

2. Телефон на цей час краще перемкнути на секретаря, відклавши всі телефонні 
розмови на пізніший термін 

3. Не слід ділити справи і питання, з якими приходять на прийом співробітники, на 
серйозні і дріб’язкові: для службовця проблема, з якою він прийшов до вас, завжди 
найважливіша 

4. Перш ніж вислухати людину, запропонуйте йому сісти: цим ви покажете, що не 
поспішаєте і готові витратити на обговорення його проблеми стільки часу, скільки 
буде потрібно для того, щоб знайти шляхи її вирішення 

5. Називайте своїх співробітників на ім’я та по батькові. Якщо ви їх не пам’ятаєте, 
попросіть секретаря перед початком прийому підготувати список всіх хто 
записалися. Таке звернення налаштовує на довірливість і відвертість та знімає 
напруженість 

6. Постарайтеся, щоб бесіда проходила в спокійній, доброзичливій обстановці. 
Нервозність, дратівливість, яка може проявитися у поведінці співробітника, не 
повинна провокувати вас на відповідну реакцію 

7. Всіх відвідувачів слід приймати з однаковою увагою і повагою, не виділяючи 
“любимчиків” і не демонструючи своєї неприязні до тих, з ким у вас не склалися 
стосунки 

8. Під час прийому співробітників не слід переглядати папери, що не відносяться до 
обговорюваного питання, поглядати на годинник, нетерпляче або роздратовано 
переривати мовця, барабанити пальцями по столу 
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9. Щоб делікатно показати, що проблема вичерпана і бесіда закінчена, досить дати це 
зрозуміти, піднявшись зі стільця 

10. Навіть у разі відмови в проханні співробітника або незгоди з його позицією 
постарайтеся зробити це в м’якій формі, щоб людина зрозуміла причину відмови і 
переконалася у вашій об’єктивності 

11. Якщо керівник встав, підлеглий повинен зробити те ж саме, навіть якщо йому 
здається, що розмова ще не закінчена 

12. Ніколи не слід приймати одночасно кілька працівників: вони могли прийти до вас з 
питаннями, що потребують приватного обговорення, і мають право розраховувати 
на довірливий характер розмови віч-на-віч 

13. Найважливіша вимога службового етикету в цій ситуації - вміння слухати 
співрозмовника. З усіх умінь, що визначають спілкування, воно найнеобхідніше 

 
Додаток 4 

Правила службової поведінки на нараді для керівника 
 
№ Правила поведінки 
1. Пунктуальність - найважливіша вимога службового етикету. Нарада повинно 

починатися в строго призначений час. Затримка його початку через 
необов’язковість або недисциплінованості начальника є прояв неповаги до своїх 
співробітників 

2. Важливе значення має форма вітання. Увійшовши до зали засідань, керівник 
повинен привітатися з усіма, Але як? Іноді на службову ситуацію переносять 
традицію вітання, прийняту в музичному світі: диригент, виходячи до оркестру, 
вітається за руку з “першою скрипкою”, інших вітає кивком голови. Однак у 
службовій ситуації наради рекомендується вітатися або з усіма підряд за руку за 
годинниковою стрілкою, що часом виглядає безглуздо, або з усіма вітальними 
словами і кивком голови, не виділяючи нікого. Останнє краще, особливо, якщо в 
нараді бере участь багато людей 

3. Проводячи нараду, головуючий по черзі надає слово співробітникам. Як він повинен 
їх називати, якщо з одним його пов’язують неформальні, дружні відносини, з іншим - 
суто службові, формальні? Керівнику слід демонструвати рівне, однакове і 
шанобливе до всіх ставлення, яке виражається у зверненні до всіх по імені та по 
батькові і на “ви” 

4. Поганим тоном вважається обривати виступаючого, переривати його виступ 
репліками, тим більш грубими, різкими зауваженнями. Якщо оратор говорить 
занадто довго і не по суті, можна скористатися виробленої ввічливій формою 
нагадування про регламент. Для контролю за регламентом і його дотриманням 
корисно використовувати таймер, автоматично встановлює час початку і кінця 
кожного виступу 

 
Додаток 5 

Правила службової поведінки на нараді для службовців 
 

№ Правила поведінки 
1. Ніколи не слід запізнюватися на нараду. Якщо це все-таки сталося, постарайтеся 

увійти до приміщення безшумно, не ляскаючи дверима, і тихо, не стукаючи 
каблуками, пройти до найближчого вільного місця. Не слід голосно пояснювати 
причину свого запізнення. Це можна буде зробити в разі потреби і після закінчення 
наради 

2. Під час наради не прийнято перемовлятися один з одним, цим ви проявляєте 
неповагу до виступаючого, порушуєте хід його думки, створюєте шумовий фон, який 
заважає іншим слухати оратора, демонструєте відсутність інтересу до того, про що 
йдеться 
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3. Непристойно поглядати на годинник, а тим більше демонстративно. Часте 
поглядання на годинник справляє враження, що вам нудно і нецікаво і ви не можете 
дочекатися кінця наради 

4. Якщо ви заздалегідь знаєте, що вам доведеться залишити нараду до її завершення, 
необхідно попередити про це головуючого. Якщо ж ви цього не зробили, можна 
направити йому записку і тихо, намагаючись не шуміти і не привертати уваги інших, 
встати і вийти 

5. По закінченні наради першим завжди встає головуючий і тільки за ним - всі інші. 
Неввічливо підхоплюватися при останніх словах головуючого, починати гучні 
розмови, з шумом залишати приміщення 

 
Додаток 6 

Правила службової поведінки при звільненні співробітника  
з державної служби 

 
№ Правила поведінки 
1. Ніколи не слід призначати розмову про майбутнє звільнення перед вихідними 

днями або святами 
2. Не можна проводити подібну розмову прямо на робочому місці людини, яку 

звільняєте, у присутності колег, через яких йому доведеться проходити, відчуваючи 
на собі їх співчутливі погляди 

3. Бесіда не повинна тривати більше 20 хвилин, тому приголомшений повідомленням 
співробітник все одно не зможе сприйняти подробиць, пояснень і вибачень, якими 
керівник спробує пом’якшити удар 

4. Повідомлення про майбутнє звільнення не повинно передаватися через третіх осіб, 
про нього повинен бути повідомлений тільки той службовець, який підлягає 
звільненню 

 
Додаток 7 

Основні принципи, яких повинні дотримуватися керівник і підлеглі  
у своїх взаєминах 

 
Загальні принципи взаємовідносини з підлеглими 

 Намагайтеся керувати людьми за їх “позитивними відхиленнями”. Помічайте будь-які 
позитивні деталі, вітайте їх публічно 

 Створюйте атмосферу довіри, показуйте підлеглим, що ви вірите в їх здібності та 
можливості 

 Оцінюйте в першу чергу обставини, в які потрапив підлеглий, а не його особу 
 Більше просите, ніж наказуйте 
 Будьте терпимі до інакомислення та індивідуальним особливостям, підлеглих 
 Не нехтуйте компромісами, поступками тощо. 
 Не забувайте про прийоми оптимізації комунікативного спілкування, працюючи з підлеглими 

Моральні еталони і зразки поведінки керівника 
 Прагніть перетворити вашу організацію на згуртований колектив з високими моральними 

нормами спілкування. Долучіть співробітників до цілей організації. Людина тільки тоді буде 
відчувати себе морально і психологічно комфортно, коли відбудеться його ідентифікація з 
колективом 

 При виникненні проблем і труднощів, пов’язаних з недобросовісністю, керівнику слід 
з’ясувати її причини. Якщо мова йде про неуцтво, то не слід нескінченно докоряти 
підлеглого його слабкостями, недоліками. Подумайте, що ви можете зробити, щоб 
допомогти йому подолати їх. Спирайтеся при цьому на сильні сторони його особистості 

 Якщо співробітник не виконав вашого розпорядження, необхідно дати йому зрозуміти, що 
вам відомо про це, інакше він може вирішити, що провів вас. Більше того, якщо керівник не 
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зробив підлеглого відповідного зауваження, то він просто не виконує своїх обов’язків і 
поступає неетично 

 Зауваження співробітникові повинне відповідати етичним нормам.; Зберіть всю інформацію 
по даному випадку. Виберіть правильну форму спілкування. Спочатку попросіть пояснити 
причину невиконання завдання самого співробітника, можливо, він приведе невідомі вам 
факти. Робіть ваші зауваження один на один: необхідно поважати гідності та почуття 
людини 

 Критикуйте дії і вчинки, а не особистість людини 
 Тоді, коли це доречно, використовуйте прийом “бутерброда” - сховайте критику між двома 

компліментами. Закінчите розмову на дружній ноті і незабаром знайдіть час поговорити з 
людиною, щоб показати йому, що ви не тримаєте на нього зла 

 Ніколи не радьте підлеглим, як чинити в особистих справах. Якщо порада допоможе, вам, 
швидше за все, не подякують. Якщо не допоможе - на вас ляже вся відповідальність 

 Не обростайте улюбленцями. Ставтеся до співробітників як до рівних членів і до всіх з 
однаковими мірками 

 Ніколи не давайте співробітникам можливість помітити, що ви не володієте ситуацією, якщо 
хочете зберегти їх пошану 

 Дотримуйтесь принцип розподільної справедливості: чим більше заслуги, тим більше 
повинна бути винагорода 

 Заохочуйте свій колектив навіть у тому випадку, якщо успіх досягнутий головним чином 
завдяки успіхам самого керівника 

 Зміцнюйте у підлеглого відчуття власної гідності. Добре виконана робота заслуговує не 
тільки матеріального, але і морального заохочення. Не лінуйтеся зайвий раз похвалити 
співробітника 

 Привілеї, які ви робите собі, мають поширюватися і на інших членів колективу 
 Довіряйте співробітникам і визнавайте власні помилки в роботі. Члени колективу все одно 

так чи інакше дізнаються про них. Але приховування помилок - прояв слабкості і 
непорядності. Захищайте своїх підлеглих і будьте їм відданими. Вони дадуть відповідь вам 
тим же 

 У відносинах між колегами з інших відділів вам слід відповідати самому за свій відділ, а не 
звалювати провину на своїх підлеглих 

 Якщо вас просять тимчасово перевести в інший відділ вашого співробітника, не посилайте 
туди недобросовісних і некваліфікованих - адже по ньому судитимуть про вас і ваш відділ, 
пам’ятайте, може статися, що з вами надійдуть таким же чином 

 Вибирайте правильну форму розпорядження, враховуючи насамперед два чинники: 
 ситуацію, наявність часу для нюансів; 
 особистість підлеглого - хто перед вами, добросовісний і кваліфікований працівник або 

людина, яку потрібно підштовхувати на кожному кроці. 
 Залежно від цього слід вибирати і етично найбільш прийнятні норми поведінки і форми 

розпорядження 
 Етичні норми і принципи ділового спілкування з керівником 
 Намагайтеся допомагати керівникові у створенні в колективі доброзичливої моральної 

атмосфери, впорядкування справедливих відносин. Пам’ятайте, що ваш керівник потребує 
цього в першу чергу 

 Не намагайтеся нав’язувати керівнику свою точку зору або командувати ним. Висловлюйте 
ваші пропозиції або зауваження тактовно і ввічливо. Ви не можете йому прямо щось 
наказати, але можете сказати: “Як ви поставитеся до того, якби ...?” 

 Якщо в колективі насувається або вже сталося якесь радісне чи, навпаки, неприємна подія, 
то про це необхідно повідомити керівника; в разі неприємностей намагайтеся допомогти 
полегшити вихід з цієї ситуації, запропонувати своє рішення 

 Не розмовляйте з начальником категоричним тоном, що не говоріть завжди тільки “так” чи 
“ні”. Вічно підтакує набридає і справляє враження підлесника. Людина, яка завжди говорить 
“ні”, служить постійним подразником 

 Будьте віддані і надійні, але не будьте підлабузником. Майте свій характер і принципи. На 
людину, яка не має стійкого характеру і твердих принципів, не можна покластися, його 
вчинки! не можна передбачати 
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 Не варто звертатися за допомогою, порадою, пропозицією і т.д “через голову”, відразу до 
керівника вашого керівника, за винятком екстрених випадків. В іншому випадку ваша 
поведінка може бути розцінено як неповагу або зневагу до думки начальника або як сумнів 
у його компетентності. У будь-якому випадку ваш безпосередній керівник в цьому випадку 
втрачає авторитет і гідність 

 Якщо вас наділили відповідальністю, делікатно підніміть питання і про ваші права. 
Пам’ятайте, що відповідальність не може бути реалізована без відповідного ступеня 
свободи дій 

Етика ділового спілкування між колегами 
 Не вимагайте до себе якого особливого відношення або особливих привілеїв з боку іншого 
 Спробуйте досягти чіткого розділення прав і відповідальності у виконанні загальної роботи 
 Якщо коло ваших обов’язків перетинається з обов’язками ваших колег, це вельми 

небезпечна ситуація. Якщо керівник їх не розмежовує, спробуйте зробити це самі 
 Не ставтеся з упередженістю до своїх колег. Наскільки можливо, відкидайте забобони і 

плітки в спілкуванні з ними 
 Називайте своїх співрозмовників по імені і намагайтесь робити це частіше 
 Посміхайтеся, будьте доброзичливі і використовуйте всі різноманіття прийомів і засобів, 

щоб показати добре ставлення до співрозмовника. Пам’ятайте - що посієш, те й пожнеш 
 Не перебільшуйте свою значущість і ділові можливості. Якщо вони не виправдаються, вам 

буде незручно, навіть якщо на це були об’єктивні причини 
 Не давайте обіцянок, які ви не зможете виконати 
 Не лізьте до людини в душу. На роботі не прийнято питати про особисті справи, а тим 

більше проблемах 
 Намагайтеся слухати не себе, а іншого 
 Не старайтесь здатися кращим, розумнішим, цікавіше, ніж на самому: справі. Рано чи пізно 

все випливе назовні і встане на свої місця 
 Посилайте імпульси ваших симпатій - словом, поглядом, жестом дайте учаснику 

спілкування зрозуміти, що він вас цікавить. Посміхайтеся, дивіться прямо в очі 
 Розглядайте вашого колегу як особистість, яку слід поважати саму по собі, а не як засіб для 

досягнення ваших власних цілей 
 

Додаток 8  
Особливості поведінки службовця залежно від установки 

 
Установка Опис 

“Я хороший - ти 
хороший” 

Це сама моральна та продуктивна установка, оскільки в більшості 
випадків нам заподіюють зло не через злий намір, а через недоумство, в 
силу своєї моральної незрілості. Люди з такою установкою знають собі 
ціну і чекають, що інші віддадуть їм належне. Вони трудяться і 
співпрацюють конструктивно. Це “переможці”, вони “виграють” 

“Я хороший - ти 
поганий” 

Ця установка характерна для тих, хто не здатний до творчої 
самоствердження. Вони спихують відповідальність за свої проблеми на 
інших і намагаються в разі невдачі знайти на кого серед колег чи 
підлеглих зігнати на них свою досаду. У цьому випадку уявне 
самоствердження відбувається за рахунок приниження інших, що 
аморально і малопродуктивне 

“Я поганий - ти 
хороший” 

Така установка типова для людей з комплексом неповноцінності, що 
почувають себе безсилими в порівнянні з іншими. Вони часто прагнуть 
уникати тісних контактів з оточуючими або прилипають, як паразити, до 
сильних особистостей. Часто такі люди перебувають у стані депресії 

“Я поганий - ти 
поганий” 

Ця установка веде до саморозпаду особистості, породжує відчуття 
безнадійності і втрати інтересу до життя. Люди з такою установкою легко 
дратуються, схильні до важких депресій і непередбачувані. Вони ходять 
по замкнутому колу і нікуди не приходять 
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ГЛОСАРІЙ 
 

Авторитарний (директивний, вольовий) стиль керівництва 
(authoritative style of management) – базується на жорсткому способі 
управління, недопущені ініціативи, тотальному контролі. 

Авторитет (authority) – загальновизнаний вплив окремої людини або 
колективу, організації у різних сферах суспільного життя, що ґрунтується на 
знаннях, високих моральних якостях, досвіді. 

Адаптація (adaptation) – процес активного пристосування особистості або 
соціальної групи до соціального середовища. 

Адміністративна етика (administrative ethics) – вивчає і розробляє 
моральні аспекти діяльності державних службовців і керівників. 

Актуалізатор (actualization) – людина, яка прислуховується до інших і 
враховує інші інтереси, прагне до самоактуалізації та унікальності. Він чесний 
у своїх думках і діях. А. – це людина, яка поважає гідність інших, переконливо 
передає свої думки і бажання, добре ставиться до людей і допомагає їм знайти 
власний шлях розвитку. 

Актуалізація (actualization) – повага до інших людей, врахування їхніх 
інтересів, прагнення до реалізації унікальності кожної людини. 

Вербальна комунікація (verbal communication) – комунікація за 
допомогою усної і письмової мови. 

Взаєморозуміння (mutual understanding) – це таке розшифрування 
партнерами повідомлень і дій один одного, яке відповідає їх значенню з 
погляду їхніх авторів. 

Група (group) – сукупність людей, об’єднаних загальними інтересами, 
професією, діяльністю та ін. 

Груповий конфлікт (group conflict) – стан дезорганізації, порушення 
рівноваги в групі. 

Демократичний стиль керівництва (democratic style of management) – 
стиль базується на колегіальності прийняття рішень, врахуванні думок і, по 
можливості, побажань підлеглих, передачі частини повноважень підлеглим; 
стиль заохочення, ініціативи. 

Ділова бесіда (розмова) (business conversation (talk)) – це вид міжосо-
бистісного ділового, службового спілкування, що передбачає обмін інформацією, 
поглядами, думками і спрямований на вирішення певної проблеми. 

Ділове спілкування (business communication) – спілкування, метою якого є 
організація і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, 
де на першому місці стоять інтереси справи, а не конкретних співрозмовників. 

Діловий етикет (business etiquette) – норми, які регулюють стиль роботи, 
манеру поведінки, спілкування при вирішенні ділових проблем. 

Діловий лист (business letter) – документ, який використовується для 
зв’язку, передавання інформації на відстані між кореспондентами (юридичними 
або фізичними особами). 
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Динаміка конфлікту (dynamics of the conflict) – послідовна зміна стадій і 
етапів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конф-
ліктної ситуації і до її вирішення. 

Довіра (trust) – морально-психологічна категорія, яка виявляє ставлення до 
дій іншої особи і до неї самої; ґрунтується на переконаності, що діє ця особа 
правильно, що їй притаманні сумлінність і чесність. 

Егоїзм (selfishness) – морально-психологічна риса особи; полягає в надмірній 
зосередженості на своєму “я”, замкненості у вузькому світі своєї індивідуальності. 

Емпатія (empation) – уміння проникнути в переживання іншої людини, 
уміння співпереживати, співчувати. 

Етика (ethics) (з грецьк. еthos – нрав, звичай, характер) – система знань 
(наука) про мораль та моральність, їх сутність та історію розвитку, їх роль та 
місце в житті людини. Е. – система знань про добро та зло, їх актуалізацію в 
житті людини. 

Етика ділових відносин (ethics of the business relations) – система знань 
про моральні аспекти ділових відносин. 

Етикет (etiquette) (з франц. etiguette – встановлений порядок і форми 
обходження при дворах) – це сукупність правил поведінки, які регулюють 
зовнішні прояви людських стосунків (ставлення до інших, форми звертання, 
манери, стиль одягу тощо). Це складова зовнішньої культури окремої людини і 
суспільства в цілому. Е. є певною формою церемоніалу, це мова символів. 

Заохочення (incentive) – матеріальне або моральне стимулювання праці, 
діяльності людей. 

Ідентифікація (identification) – уподібнення себе іншому. 
Імідж (image) – враження, яке особистість або організація справляють на 

людей і яке фіксується в їх свідомості у формі певних емоційно забарвлених 
стереотипних уявлень. 

Інцидент (incident)– вчинок (подія) в результаті активізації діяльності 
однієї із протиборчих сторін, який зачіпає інтереси іншої сторони, унаслідок 
чого може початися конфлікт. 

Керівник (leader; manager; chief) – особа, на яку офіційно покладено 
функції управління організацією. 

Керівництво (management, administration) – 1) мистецтво впливати на 
інших для досягнення певної мети; 2) керівник, керівний склад якої-небудь 
організації. 

Комунікабельність (sociability) – риса особистості, здатність її до 
спілкування з іншими людьми, товариськість. 

Комунікація (communication) – фундаментальна ознака людської 
культури, яка полягає у взаємозв’язку, взаємоспілкуванні, взаємодії людей на 
основі обміну певною інформацією. 

Конфлікт (conflict) (з лат. conflictus – зіткнення) – особливий вид 
особистісної взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні в даній 
ситуації цілі, інтереси, типи поведінки і під час якого виникають неприємні 
почуття та переживання. 
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Конфліктна ситуація (conflict situation) – суперечні позиції сторін, 
прагнення до протилежних цілей, розбіжності в інтересах і бажаннях. 

Культура спілкування (culture of communication) – це сума набутих 
людиною знань, вмінь та навичок спілкування, які створені, прийняті та 
реалізуються в конкретному суспільстві на певному етапі його розвитку. 

Культура управління (management culture) – комплексна узагальнена 
характеристика управлінської праці, що відображає її якісні ознаки і 
особливості. К. у. містить: сукупність знань, міру поглядів, морально-естетичні 
норми праці, ставлення до праці, навички організації праці, уміння володіти 
собою і розуміти людей, які працюють поряд. 

Ліберальний (номінальний) стиль керівництва (liberal style of 
management) – базується на тому, що роль керівника при прийнятті рішень стає 
номінальною, вказівки не даються, керують підлеглі, діє принцип “своя людина”. 

Лідер (leader) (від англ. leader – провідний, керівник) – особистість, що 
користується визнанням та авторитетом групи і за якою група визнає право 
приймати рішення про дії у важливих ситуаціях, бути організатором діяльності 
групи і регулювати відносини у групі. 

Маніпулятор (manipulator) – людина, яка свідомо (тоді це цинізм) або 
несвідомо вдається до всіляких хитрощів, щоб контролювати ситуацію та 
досягти своєї мети. 

Маніпуляція (manipulation) – комунікативний вплив, який веде до 
створення в іншої людини мотиваційних станів (почуттів, стереотипів), що 
спонукають його до поведінки, вигідної тому, хто на неї впливає. 

Менеджмент (management) – управління, принципи, методи, засоби і 
форми управління діяльністю (виробництвом). 

Методи управління персоналом (staff management techniques) – 
сукупність прийомів чи операцій для впливу на колективи та окремих 
працівників, щоб скоординувати їхню діяльність у процесі функціонування 
організації (адміністративні, економічні та соціально-психологічні). 

Міміка (expression) – рухи м’язів обличчя, одна із форм виявлення 
психічних станів людини (особливо емоційних – радість, сум, гнів тощо). М. 
посідає значне місце в процесі комунікації як додатковий засіб вираження та 
сприйняття емоційного стану людей, оскільки вона невіддільна від усього 
складу думок, дій, почуттів людини і є органічним виявом внутрішнього життя. 

Моббінг (mobbing) – негативні дії (тиснення, переслідування) однієї або 
кількох людей, спрямовані проти іншої людини, в результаті чого людина, яку 
переслідують, відчуває себе ображеною і пригніченою. 

Мова (language) – суспільно зумовлена система словесних знаків, яка 
слугує засобом спілкування в певному суспільстві. 

Мораль (moral) (з лат. moris – норов, звичай, характер) – теоретична 
сукупність поглядів на мораль та моральність, моральнісні відношення, якості, 
діяльність людини; це моральні принципи, норми і правила поведінки. М. 
визначає цінності людини, регулює її поведінку з точки зору принципового 
протиставлення добра та зла. 
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Моральна культура (moral culture) – частина існуючої в суспільстві 
культури, зміст якої включає вироблене віками загальнолюдське уявлення про 
добро, сумління, обов’язок і відповідну їм поведінку. 

Моральність (morality) – поведінка, вчинки, якості, відношення, 
діяльність людини як результат безпосередньої реалізації моральних ідей, 
цінностей, принципів, норм і правил поведінки. 

Морально-психологічний клімат (moral and psychological climate) – 
стійкий емоційно-моральний стан соціальної групи (колективу), що визначає 
настрій людей, їхнє ставлення один до одного, суспільну думку щодо 
найважливіших матеріальних і духовних цінностей. 

Навіювання (cast) – це психологічний вплив однієї людини на іншу або на 
групу людей, що передбачає некритичне сприймання висловлених думок і волі. 
Воно є механізмом, який дає змогу вплинути на несвідоме: установки, емоційні 
реакції, очікування тощо. Виокремлюють такі види Н. на людину: 1) коли вона 
перебуває в активному стані; 2) під гіпнозом; 3) під час сну. 

Наполегливість (persistence) – вольова риса, що полягає у здатності 
тривало, не знижуючи активності, домагатись поставленої мети, не зважаючи 
на труднощі та перешкоди. 

Невербальна комунікація (nonverbal communication) – комунікація за 
допомогою немовних засобів (жести, міміка, паузи, манери, зовнішність). 

Організаторські здібності (management abilities) – сукупність психічних 
рис особистості, необхідних для успішного оволодіння організаторською 
діяльністю, її ефективного виконання. 

Організація (organization) – стійка форма об’єднання людей або груп, 
пов’язаних спільною діяльністю (підприємство, комерційні та некомерційні 
установи та ін.) 

Особистість (personality) – соціально-психологічна сутність людини, яка 
формується в результаті засвоєння індивідом суспільних форм свідомості і 
поведінки, суспільно-історичного досвіду людства. Особистістю ми стаємо під 
впливом суспільства, виховання, навчання, взаємодії, спілкування тощо. О. – 
ступінь привласнення людиною соціальної сутності. О. – соціальний індивід. 

Переговори (negotiation) – це метод досягнення угоди шляхом ділового 
спілкування, коли обидві сторони мають як спільні, так і протилежні інтереси. 

Переконання (persuasion) – це спосіб впливу, коли людина звертається до 
свідомості, почуттів і досвіду людини з тим, щоб сформувати у неї нові 
установки. Це такий вплив однієї людини на іншу або на групу людей, який діє 
на раціональне та емоційне в їх єдності, формує нові погляди, відносини. 

Професійна етика (professional ethics) – сукупність моральних норм, які 
визначають відношення людини до своєї професії і регулюють відношення 
людей в трудовій сфері. 

Публічний виступ (public speech) – це усне монологічне висловлювання з 
метою вплинути на аудиторію. 

Рефлексія (reflection) – у соціальній психології це механізм усвідомлення 
індивідом чи групою того, як їх насправді сприймають і оцінюють інші 
індивіди чи групи. 
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Самонавіювання (selfcast) – свідоме саморегулювання, навіювання самому 
собі уявлень, почуттів, емоцій. Приклад: “Я вирішу ці проблеми. Я закінчу 
роботу. Я щасливий...”. 

Службовий етикет (official etiquette) – сукупність найдоцільніших 
правил поведінки там, де відбувається професійна діяльність (на виробництві, в 
будь-якій організації). 

Соціально-психологічний клімат (social and psychological climate) –
 рівень міжособистісних стосунків, що виявляється як сукупність психоло-
гічних умов, які сприяють або заважають продуктивній діяльності особистості 
у групі; домінуючий настрій, морально-психологічна атмосфера, у якій 
виявляється властиве для членів групи ставлення до загальної справи і один до 
одного. Істотним показником С.-п. к. є рівень згуртованості групи. 

Спілкування (communication) – взаємодія людей, яка полягає в обміні 
інформацією, діями та встановленні взаєморозуміння. 

Стиль управління (керівництва) (style of management) – стійка сукупність 
особистісних та соціально-психологічних характеристик керівника, за допомо-
гою яких реалізується той чи інший метод (методи) керівництва. 

Стратегія спілкування (communication strategy) – це загальна схема дій 
(або загальний план досягнення мети). На відміну від способів і моделей 
спілкування вона описує не одну його сторону, а характеризує в єдності 
мотиваційну, змістовну і операційну. 

Тактика спілкування (communication tactics) – це система дій, що 
використовується для реалізації стратегії. 

Упевненість (confidence) – психічний стан людини, коли в неї сумніви 
зведені до мінімуму або й зовсім відсутні. У. будується на знанні, тісно пов’я-
зана з переконанням, однак переконання має цілком визначену практичну 
спрямованість, воно спонукає людину здійснити те, у чому вона впевнена. 

Управління (management) – 1) галузь наукового знання, яка вивчає 
об’єктивні закономірності процесу управління; 2) сукупність взаємопов’язаних 
елементів (мети, функцій, організаційних структур управління, методів управ-
ління, кадрів управління та ін.) і підсистем управління, що взаємодіють між 
собою для досягнення головної мети діяльності організації; 3) свідомий і 
цілеспрямований процес впливу на свідомість і поведінку окремих індивідів 
або членів групи, колективу, організації з метою підвищення організованості та 
ефективності їх спільної діяльності. 

Характер (character) – комплекс сталих психічних властивостей людини, 
що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до 
праці, до інших, до самої себе. 

Цінності (values) – об’єкти, явища та їх властивості, абстрактні ідеї, які вті-
люють у собі узагальнені ідеали, виступаючи завдяки цьому еталоном належного. 
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