
Лавренко О.В. - ст. викл. кафедри,  доцент, канд. 
філософ. наук

ЛЕКЦІЯ
Діловий етикет та імідж державного 

службовця



Навчальні питання:

2

1. Культура взаємин

військовиків.

2. Прийоми спілкування:

вміння говорити і слухати як

елемент культури спілкування.



1.Діловий етикет.

Типи професій:

-“людина – природа”

- “людина – техніка”

- “людина – знакова система”

- “людина – художній образ”

- “людина – людина”

Державний службовець –

професія типу “людина – людина”
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Особливість професії держслужбовця:

• постійні контакти, їх насиченість

• швидкий темп розумової діяльності

• широкий діапазон уваги

• постійна зосередженість

• періодичні переключення  з одного виду 

роботи на інший

• наявність комунікативних і організаторських 

здібностей

• представницька професія
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Кодекс державного службовця

(7 листопада 2000р.)

• Узагальнення стандартів поведінки та 

доброчесності д/сл-ців

• Основні вимоги до етики працівників органів 

держвлади

• Спрямованість на підвищення авторитету 

держслужби

•Зміцнення репутації д/сл-ців

• Інформування громадян про поведінку, яку 

вони мають очікувати від д/сл-ця (культура 

спілкування)



В культурі взаємин між людьми 

багато важать:

• обов`язковість

• ввічливість

• тактовність

• скромність

• точність

• совісливість
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Складові  культури ділового спілкування:

1. Загальна культура поведінки: 

• Поєднання її внутрішньої культури із 

зовнішніми проявами 

• Внутрішня культура особистості 

визначається її рівнем освіченості, 

обсягом її знань і вмінь, слідуванням 

моральним і етичним вимогам, прийнятим 

в суспільстві,  та інтелігентністю
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2. Зовнішня культурна поведінка 

людини - поведінка у відповідності

не лише із загальноприйнятими 

правилами у суспільстві, а й 

правилами професійної моралі
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Яким повинен бути д/сл-ць?

П.6. “Дбати про позитивний імідж та 

авторитет органів держслужби, 

дорожити своїм ім`ям та статусом”

П.10. Сумлінно виконувати свої 

посадові обов`язки

П.11. Бути чесним, неупередженим, не 

надавати будь-яких переваг та не 

виявляти прихильність до окремих 

фізичних і юридичних осіб
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Яким повинен бути д/сл-ць?

П.12. Шанобливо ставитись до громадян, 

керівників і співробітників, дотримуватися 

високої культури спілкування

П.14. Виявляти толерантність і повагу до 

різних релігійних організацій, шанувати та 

дотримуватись народних звичаїв і 

національних традицій, установленого 

протоколу у відносинах з представниками 

міжнародних організацій, іноземних установ



П.17. Своєчасно і точно виконувати 

рішення органів державлади чи посадових 

осіб

П.19. Д/сл-ці не можуть брати участь у 

страйках та вчиняти інші дії, що 

перешкоджають нормальному 

функціонуванню органів держвлади

П.23. Слід суворо дотримуватись 

обмежень і заборон, передбачених 

антикорупційним законодавством та 

Законами України 
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Не можна:

• Займатись підприємницькою 

діяльністю безпосередньо чи через 

посередників або підставних осіб, а 

також виконувати роботу на умовах 

сумісництва (крім наукової, 

викладацької, творчої діяльності, а 

також медичної практики)

• Входити самостійно до складу 

правління чи інших виконавчих 

органів підприємств, кредитно-

фінансових установ тощо 
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• Вимагати чи приймати подарунки, 

послуги, переваги ( як винагороду за 

рішення чи дії, які належать до службових 

обов`язків)

• Використовувати своє службове 

становище в корисливих цілях

П.24. Д/сл-ць зобов`язаний декларувати 

свої доходи та доходи своєї сім`ї
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Проект закону України “Про доброчесну поведінку 

осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави” (від 03.10.07)

• Суб`єкт доброчесної поведінки –

громадянин України, державний 

службовець, посадова особа місцевого 

самоврядування

• Положення Закону поширюються на д/сл-ців 

також у період їх відсутності на роботі у зв`язку з 

тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у 

відпустках ( в т.ч. у відпустці для догляду за 

дитиною)
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 Аналіз і оцінка дотримання норм цього 

Закону враховується при проведенні 

оцінювання результатів службової 

діяльності, призначенні на нову посаду, 

для підготовки характеристики чи 

рекомендації

Введені обмеження щодо використання 

службового становища (прийняття на 

роботу родичів, використання службового 

майна, отримання подарунку, винагороди 

від юридичних та фізичних осіб тощо )
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Культура спілкування  д/сл-ців вимагає 

дотримання норм етикету

Термін "етикет" (від франц. l` tiquette 

- ярлик, етикетка, від фламанд. steeken –

встромляти) означає форму, манеру 

поведінки, правила чемності, ввічливості, 

прийняті в тому чи іншому суспільстві

Йдеться про форми поводження з людьми, 

формули звертання, вітання, вибачення, подяки, 

поведінка в місцях загального користування, 

манери, одяг тощо
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Різновиди  етикету:

 Придворний етикет – строго

встановлений порядок і форми

поводження при дворах монархів

 Військовий етикет – звід

загальноприйнятих в даній армії правил,

норм і манер поведінки

військовослужбовців у всіх сферах їхньої

життєдіяльності в частинах, на кораблях і

в громадських місцях

17



 Дипломатичний етикет – правила 

поведінки дипломатів та інших офіційних 

осіб у стосунках один з одним і на різних 

офіційних дипломатичних заходах 

(прийоми, візити, презентації, переговори, 

зустрічі делегацій тощо)

• Загальногромадянський етикет –

сукупність правил, традицій, умовностей, 

яких дотримуються люди даного 

суспільства як приватні особи у 

спілкуванні один з одним
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• Діловий етикет – це норми і правила, що

забезпечують ефективність ділових

стосунків і відображають корпоративні

стандарти компанії

• Він увібрав у себе елементи громадянського і

міжнародного недипломатичного етикетів,

правила і традиції військового життя, створив

свої власні норми і принципи

• Діловий протокол – правила, що

регламентують порядок зустрічей і проводів,

проведення бесід і переговорів, організацію

прийомів, оформлення ділової переписки тощо
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Норми поведінки, взаємин в етикету 

встановлюються по вертикалі:

 Віддання переваги, пошани робиться 

“знизу - догори”

 Ініціатива стосунків  йде “згори - донизу” 

 Якщо людина знає і дотримується 

правил  етикету, то вона засвідчує, що є:
 Не випадковою особою в даному колі

 Постійною і надійною

 Завжди виконує свої зобов`язання

 Знає, як себе поводити  і поважає інших
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"Легко навчити людину вчиняти 

правильно…в присутності колективу, 

а ось навчити її вчиняти правильно, 

коли ніхто не чує, не бачить, і нічого 

не взнає, - це досить важко" 

(Макаренко А.С. Вибрані твори. В 5 томах. 

–Т. 5. – М., 19965. – С. 445).  
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Культура спілкування, взаємин

держслужбовців

вимагає дотримання таких 

загальноприйнятих норм:

• Увага, повага до старших, як людей, що

створили певні матеріальні блага,

• Уважне ставлення до жінки

• Тактовність (уважне, благородне

ставлення до іншої людини, не допущення

ураження її гідності)
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• Скромність – як здатність бути природно 

самим собою, а не удавати з себе такого

• Ввічливість

• Обов`язковість

• Охайний зовнішній вигляд (підтягнутість, 

свіжість, вміння носити діловий одяг + хороші 

манери, пряма постава, відкритий погляд, 

приємний вираз обличчя, стримана 

жестикуляція)
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• Умовно “заборонені” теми в ділових 

стосунках:

• Релігійні – вірування, атрибутика 

• Політичні – прихильність, підтримка певних 

політичних сил

• Особисті проблеми сім`ї (чоловік, дружина, 

діти, родичі)

• Заробітна плата, достаток, фінансові 

проблеми

• Стан здоров`я

• Зовнішність інших
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• Етикет знайомства і вітання

• Щоб познайомитись, треба 

відрекомендуватись  

• Що при цьому слід назвати?

• Рекомендуючи Вас комусь, забули Ваше 

ім`я чи переплутали. Як реагувати?

• Рекомендуючи когось Ви раптом забули 

його титул, прізвище, посаду. Як 

реагувати?

• Ви знайомите рівних за статусом людей. 

Як і кого кому рекомендують?
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• Як вітаються “керівник – підлеглий”? 

(хто кого вітає першим? Хто кому подає 

руку першим для вітання?)

• Ви зайшли у приміщення після інших. Як 

привітатись? Чи подавати всім руку? 

• Хто кому подає руку першим при вітанні:

- “молодший за віком – старший”

- “ чоловік –жінка”

• Чи можна подавати руку для потиску 

через стіл?
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•Якщо знайомлять чоловіка і жінку, вони встають 

чи сидять?

• Чи може жінка сама відрекомендуватись 

чоловікові ( В ділових стосунках? В 

світських?)

• Ви підійшли до мало знайомої Вам 

особи, привітались  і зрозуміли, що вона 

Вас не впізнає. Чи доречно запитувати: 

“Ви мене пам`ятаєте?”

• Ви знайомите членів своєї сім`ї зі своїм 

начальником. Кого кому відрекомендовують? 
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• Ви – начальник, підійшли до групи Ваших 

підлеглих.  Хто і кого повинен привітати першим?

• Ви прийшли до начальника, який сидить за 

столом. Як він повинен Вам привітати?

• Якщо знайомлять чоловіка і жінку, то кого 

називають першим?

• Чи можна знайомити новоприбулого з тим, хто 

вже відходить?

• Коли зустрічаються дві пари (чоловік і жінка), то 

в якій послідовності вони вітаються за руку?
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• Жінку знайомлять з вельми старим чоловіком. 

Кого з них називають першим?

• Ви знайомите двох осіб. Хто першим подає руку 

– той, кого відрекомендовують, чи той, кому 

відрекомендовують?

• Чи можне знайомитись в туалеті? Ліфті? 

Транспорті? Черзі?

• Як слід подавати руку для вітання? Чи можна 

поплескати по плечах? 

• NB: Якщо особу рекомендують товариству, то 

голосно і чітко називають її ім`я, по-батькові, 

прізвище, вона робить легкий уклін усім
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NB

• Вітаються завжди привітно, незалежно від 

настрою

• Колег при вітанні варто назвати (Добрий день, 

Петре Івановичу!)

• При вітанні з давніми знайомими можна додати: 

Радий бачити Вас. Як справи? Як здоров`я? 

• Поклін може замінити словесну формулу при 

повторній зустрічі протягом дня або при спізненні

• Перша фраза вітання належить тому, хто 

заходить до оселі (незалежно від віку, статі, 

посади)
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Імідж держслужбовця

(від англ. Image – образ, враження, подоба) 

– враження, яке справляє особистість чи 

організація на інших людей та 

громадськість у цілому (фіксується в їхній 

свідомості у вигляді емоційно 

забарвлених думок, образів, суджень, 

стереотипів  

Імідж держслужби – це добра слава серед 

населення про якість діяльності 

держслужбовців (кожного зокрема і всіх 

разом)
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Імідж д/сл-ця – це сконструюйований 

емоційно забарвлений образ, який 

складається в масовій свідомості 

населення і здатний впливати на думку 

громадян

Складові іміджу д/сл-ця:

• Ансамбль ділового одягу (аксесуари, 

макіяж)

• Знання і дотримання правил і засад 

ділового етикету, хороші манери (бонтон, а 

не моветон)

•
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Складові іміджу д/сл-ця:

• Наявність візитки

• Впевненість в собі (постава, відкритий 

погляд, спокійні інтонації, без надмірної 

жестикуляції)

• Мовна і мовленнєва культура спілкування

• Внутрішня і зовнішня культура

• Вміння користуватись і розпізнавати 

невербаліку

• Мобільний телефон

•
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При спілкуванні імідж про людину:

- Формується в перші 20- 60 сек

- Надійність візуальної оцінки – 80%

Псує імідж:

• Розкуйовджене  волосся

• Облізлий лак на нігтях

• Брудне, стоптане взуття

• “Бігаючі”  очі

• Жаргонне мовлення

• Жуйка 
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Псує імідж:

• Неприємний запах тіла та одежі

• Похмурий вираз обличчя

• Надмірна жестикуляція

• Невміння користуватись мобільником в ході 

контакту
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Діловий одяг – це знакова система, візитка 

особи.  Інформує інших про:

• Статус особи

• Знання нею ділового етикету

• Повагу до партнера

• Естетичні смаки людини

• Приналежність до професії

• Чи вміє особа вдягатись до ситуації

• Розпізнавальний знак “свій-чужий”

• Інвестиції у власну кар`єру (134- 128- 108 - ?)
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Нейтрального ділового одягу немає

Хороші манери вимагають певного 

стилю одягу

Вдягаючись, дайте відповідь на два питання:

1. Хто я в даній ситуації, як я хочу, щоб мене 

сприйняли?

2. Де і на яких людей я хочу справити 

враження і яке?
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Вимоги до ділового одягу:

• Діловий стиль (надає авторитетності, 

підкреслює компетентність)

• Дещо консервативний (хороша лінія) 

• Мінімум аксесуарів

• Одна акцентуюча деталь

• Не видає соціальне походження

• Зручність, універсальність

• Елегантність (не більше 2-3- х кольорів)

• Два дні підряд один і той самий не носять

• Комбінація речей в ансамблі

• Не губить індивідуальність 
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Не допускається в діловій обстановці:

• Оголені плечі та інші частини тіла, глибоке 

декольте

• Прозорий одяг (не демонструється нижня 

білизна)

• Одяг не повинен надто підкреслювати 

контури фігури 

• Міні-спідниці, шорти, вкорочені брюки

• Спортивний, джинсовий одяг та взуття
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Жіночий діловий одяг:
• Враховувати особливості своєї фігури, тип 

обличчя, колір волосся, вік, пору року, 

призначення одягу

• Гардероб: жакети, спідниці, блузи, брюки, 

сукні-костюми

• Комбінувати речі

• Класичний стиль

• Підкреслюється основний, домінуючий 

колір або створюється з ним контраст

• Нижня білизна з натуральних тканин (надає 

впевненості і вільності в рухах)

• Панчохи, колготи – тілесних кольорів (різні 

відтінки)
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Жіночий ділове вбрання:
• Спідниця – “італійської” довжини (до 

середини коліна); розрізи збоку і спереду 

недоречні

• Брюки – сидіти по фігурі, не обмежувати 

рухи, позаду трохи довші, ніж спереду, не 

торкатись землі і закривати підбори

• Блузи – елегантні, тонові – під піджак (з 

дешевих тканин “на виду” – непридатні)

• Костюм – класичного нейтрального ділового 

стилю (колір – сірий, синій, темно-

маслиновий, червоного дерева; навесні та  

влітку – сірий, бежевий, слонової кістки, какао
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Жіночий ансамбль:
• В спеку – блузка на бретельках (але не топ) і 

легкий жакет вільного крою з короткими 

рукавами (бавовна, льон, віскоза)

• Не взувають сандалії, босоніжки, сплетені з 

ремінців

• Підбори взуття  - зручні (4-5 см), “човники”

• Не використовують тканини: оксамит, тафта, 

шифон, мереживо, атлас, парча, блискучі 

вишивки, бісер 

• Лакове взуття – вечірній варіант

• Парфуми – запах не різкий і не нав`язливий

• Хрест натільний  – не прикраса

• “Сет” (від анг. – набір) – каблучка і сережки, 

кольє і браслет (2-3 предмети) 
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Чоловічий діловий одяг
• Формула одягу: костюм + сорочка + краватка 

(лише одна деталь – може мати малюнок)

• Костюм –однобортний або двобортний (з 

піджаком!)

• Нижній ґудзик піджака не застібається

• Сорочка – світла, однотонна, манжети 

виступають з-під рукава піджака на 1,5-2 см), 

без нагрудних кишень

• Чим ширші лацкани піджака , тим ширша 

краватка

• Нейтральні краватки – в смужку або з 

дрібним малюнком 
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Чоловічий ансамбль одягу
• Вузол краватки – строго по центру коміра 

сорочки, свіжий, довжина краватки – до 

середини пояса

• Краватка – світліша за костюм, але темніша 

за сорочку

• Аксесуари: годинник, зажим для краватки, 

запонки, ремінь, гаманець, блокнот і ручка, 

футляр для візиток футляр для ключів 

(брелок), портмоне,  барсетка, порфель 

• Шкарпетки підбирають за кольором до 

штанів, а не до взуття; високі, з тугою 

резинкою (крім білого кольору)

42



Чоловічий ансамбль одягу

• Сорочки – тонові у світлу пору дня, біліють 

ближче до вечора

• У брючних кишенях – носова хустинка, 

ключі, запальничка

• У внутрішніх кишенях піджака – особисті 

документи, гаманець, окуляри, ручка, 

невеликий блокнот, гребінець, футляр для 

візиток і кредитних карток, сигарети

• Декоративна носова хустинка – в нагрудній 

кишені піджака (після 17-18 год.)

• Замшеве взуття не підходить до офіційного 

костюма
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Чоловічий ансамбль одягу

• Єдина гама запаху (лосьйон після 

гоління, туалетна вода у робочий час, 

міцні парфуми  - для вечора)

• Прикраси: гладенька заручна 

(вінчальна) каблучка, золотий перстень-

печатка чи кабошон, шпилька і зажим 

для краватки (на середині грудей), 

запонки для манжет (із красивими 

каменями), годинник
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Складові культури спілкування 

держслужбовців:

 Організаційна культура

 Мовна і мовленнєва культура

 Культура роботи з документами

 Психологічна та педагогічна культура

 Естетична культура

 Діловий етикет

 Етична культура
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Організаційну культуру складають система 

нормативно-правових засад, правил,  традицій 

і ціннісних орієнтацій, які визначають службові 

взаємини як між колегами, підлеглими, так і з 

прямими (безпосередніми) начальниками

“На рівних” можна спілкуватись лише з тими 

особами, які знаходяться на тому ж “щаблі” 

вертикалі, що й Ви

Зовнішні її прояви знаходять своє вираження у 

високій особистій самоорганізації.
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Мовна і мовленнєва культура 

спілкування -

це вміння використовувати в усній і

письмовій формі канали передачі

інформації:

• Активний і пасивний словниковий запас (10

та 50-60 тис. слів відповідно)

• Вміння чітко і правильно будувати фрази,

передавати не лише семантику тексту (його

суть), а й підтекст (через інтонацію, паузи,

пантоміміку)

•
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• Категоричне уникнення брутальності,

інвектив (лайливих слів), сленгу

• Врахування інтелектуального рівня

своїх співбесідників при передачі їм

інформації

• Володіння однією (двома) іноземними

мовами.
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• Культура роботи з документами –

визначає вміння правильно

відпрацьовувати, оформлювати

відповідні документи

• Раціональна організація обробки документів

• Дотримання строків виконання документу

• Лаконічність викладу, чіткість думок

• Красиве розміщення тексту на аркуші
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Психологічна та педагогічна культура

включає в себе:

• Знання психолого-педагогічних засад

спілкування

• Педагогічне уміння комунікативно і

тактовно впливати на своїх партнерів по

спілкуванню (знання їх індивідуально-

психологічних особливостей - в першу

чергу темпераменту, характеру)
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Естетична культура передбачає:

• Формування культури умов д/служби

• Елементи внутрішнього порядку у  

відділі

•Порядок на безпосередньому робочому 

місці

•Естетичний  зовнішній вигляд 

держслужбовця
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ІІ. Прийоми спілкування: вміння 

говорити і слухати як елемент культури 

спілкування

Культура мовлення передбачає вміння 

говорити як володіння:

• лексикою

• граматикою

• фонетикою мови
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Чотири ефективних правила 

мовленнєвого спілкування:

1. Необхідності і достатності інформації

(говорити не більше і не менше, ніж

потрібно в даний момент)

2. Якості інформації (вміння узгоджувати

свої висловлювання з істиною)
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3.  Правило відповідності (вміння 

дотримуватись теми, що обговорюється, 

не відхиляючись від неї)

4. Правило стилю мовлення (вміння 

висловлюватись зрозуміло, правильно, 

доступно, точно) 
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Стиль мовлення - спосіб

вираження дійсності,

конструктивні особливості якого

відбивають спосіб мислення

адресанта і підпорядковані

очікуваному способі мислення

адресата
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Стилі мовлення:

 Нейтральний (загальновживаний)

 Розмовно–побутовий

”Книжні" стилі (публіцистичний, 

виробничо – технічний, науковий)

 Офіційно – діловий

 Художній

 Суржик
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Культура слухання передбачає наявність 

таких манер і прийомів спілкування, котрі 

допомагають мовцю висловитись, 

розкрити своє ставлення до ситуації

Шляхом слухання людина отримує біля 50 

відсотків інформації

Слухання – процес активний, він вимагає 

певних навичок, научіння,  культури, 

зосередження (вольових зусиль)
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Різновиди слухання (за Дж. Келлі):

• Критичне (спрямоване) - спочатку

критично аналізується повідомлення, а

потім відбувається акт його "розуміння”

• Емпатичне – спочатку відбувається акт

розуміння повідомлення, а потім йде його

критичний аналіз.
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Шість необхідних умов ефективного 

слухання (за Іствуд Атватер):

• Наявність уваги

• Нерефлексивне слухання

• Рефлексивне слухання

• Комунікативні настановлення

• Робота пам`яті

• Вміння використовувати невербальні засоби

спілкування.

•
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При особистій зустрічі

людина отримує інформацію: 

• на 10 відсотків – вербально

• на 60 – візуально

• на 30 – вокально (з допомогою голосу)

При телефонній розмові:

• на 30 відсотків - вербально

• на 70 відсотків - вокально
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Комунікативна компетентність

особистості - наявність у неї необхідних 

психологічних знань, соціальних 

настановлень, умінь і досвіду в області 

міжособистісного спілкування 

Складові  комунікативної компетентності 

людини:

• Комунікативні якості 

• Комунікативні здібності (вміння налагоджувати 

контакти і процес спілкування, здатність управляти 

цим процесом) 
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Державний службовець, оволодіваючи

навичками культури спілкування та

працюючи над розширенням свого

комунікативного потенціалу, повинен:

Вміти формулювати цілі і мету ділового

спілкування

 Організовувати процес спілкування і

вміти управляти ним

 Знати мовленнєвий етикет і вміло його

використовувати
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 Вміти задавати питання і конкретно 

відповідати на них

 Вміти вести індивідуальну бесіду, 

співбесіду, ділову розмову, полеміку, 

дискусію, діалог,  наради

 Аналізувати конфліктні ситуації, 

конфронтації та вибирати найбільш 

ефективні методики їх розв`язання
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 Володіти технікою мовлення, 

прийомами переконання, навіювання, 

критики

 Розуміти "мову невербальних 

сигналів" в поведінці своїх 

комунікативних партнерів (підлеглих, 

начальників, товаришів по службі) і 

відповідно реагувати на неї

 Знати діловий етикет і вміти його 

використовувати

•
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Дякую, за увагу !



Дякую, за увагу !


