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Питання до обговорення
1. Етика і етикет. 
2. Поняття службового етикету, його основні 

засади.
3. Структура службового етикету:
- вітання/прощання, знайомства, звертання;
- службова телефонна розмова;
- нетикет;
- культура поводження на нарадах, зборах, ділових 

зустрічах;
- дрес-код як складова іміджу службовця;
- культура ділових подарунків. 



Етика
(від грец. Ethos - звичай, характер)

• Етика - це філософська наука про 
мораль.

• Мораль - сума «внутрішніх» 
установок, якими керується людина у 
своєму ставленні до:

- інших людей;
- колективу, в якому вона працює; 
- суспільства в цілому.



Етикет
встановлений порядок (правила),

що регламентують «зовнішній» 
вияв людських стосунків, 
поведінки.



Термін етикет

(франц. Etiquette, дослівно – етикетка, ярлик),

походить від назви карток -
«етикеток», які у Франції за 
Людовіка XIV (18 ст.) роздавали на 
світських прийомах. На них були 
викладені правила поведінки, за 
дотриманням яких стежили 
церемоніймейстери.



Різновиди етикету
• світський, 

• військовий, 

• дипломатичний, 

• діловий (службовий)

• інші види етикету.



Службовий (діловий) 
етикет

являє собою 
регулювання 
службового 
(ділового) 
спілкування, 
правила ділової 
етики.

Це правила поведінки 
під час виконання 
службових обов’язків.



Мета службового 
етикету

• зробити спілкування під час виконання 
службових обов'язків ефективним, 
конструктивним, прийнятним для усіх 
учасників;

• сприяти взаєморозумінню, встановленню 
ділових відносин в колективі і, власне, 
процвітанню будь-якої справи.



2.Загальні принципи службового 
етикету.

2.1 Санкції за недотримання
• Лише моральні. Етикет формувався 

тисячоліттями і увібрав в себе норми, 
відібрані і перевірені часом.

• Чинити саме так варто не тому, що так 
прийнято, а тому, що 

• або це доцільно,
• або зручно, 
• або шанобливо по відношенню до інших і 

самого себе.



2.2. Ієрархічний характер 

стосунків.
• Ставлення до особи 

визначається 
передусім її 
посадою, а не 
статтю чи віком. 

• На роботі немає 
чоловіків і жінок, є 
тільки статусні 
відмінності.



.

2.3. Принцип 
розумного егоїзму: 
виконуючи свої робочі 
функції, не заважай 
іншим виконувати свої. 

2.4. Принцип рівності: 
до усіх співробітників 
ставитись однаковою 
мірою рівно, не 
показуючи свою 
симпатію чи 
антипатію. 



Особливості службового 
етикету

• У службовому 
етикеті, окрім 
вербальної (мовної) 
складової,   великої 
ваги набувають 
жести, міміка. Вони 
читаються як 
певний текст.



Золоте правило 
спілкування

В цілому етикет в цивілізованому 
суспільстві збігається з загальними 
вимогами ввічливості, в основі яких 
лежать принципи гуманізму, 
зокрема золоте правило 
моральності: Стався до іншої 
людини так, як ти хотів би, щоб 
вона ставилась до тебе.



3. Структура службового етикету:
правила вітання, рукостискання і 

знайомства.
Початок робочого дня,
будь-яке спілкування 

починається з привітання. 

Привітати людину - означає 
показати своє вміння 
поводити себе в 
суспільстві, 
продемонструвати 
співрозмовнику відкритість 
і доброзичливість, своє 
пошанування.



Привітання
«Що особливе ми сказали один одному?

Просто «Здрастуйте!»
Чому ж на краплинку щастя стало більше в світі?
Чому ж на краплинку сонця стало більше в світі?
Чому ж на краплинку радісніше стало життя?»

Володимир Солоухін

21 листопада відзначається Всесвітній день 
привітань (Всесвітній день «Здрастуйте»). Свято 
започатковане в 1973 році. Традицію 
святкування підтримують у багатьох країнах 
світу.



Привітання бувають:

- вербальними (усними)

- невербальними 
(рукостискання, уклін та ін.)



Усне привітання
Першим вітається: 

• співробітник нижчий за рангом або 
посадою із старшим за рангом чи 
посадою;

• молодший за віком зі старшим 
колегою;

• чоловік з жінкою.



Усне привітання
Першим вітається: 
• той, що проходить повз з тим, хто 

стоїть на місці.
• той, хто входить до кабінету (якщо 

це керівник, то підлеглі встають);
• при зустрічі на сходах - той, хто 

спускається вниз. 



Усне привітання
Якщо люди йдуть назустріч, то 

вітають один одного в той момент, 
коли відстань скорочується до трьох 
метрів. Кричати або махати рукою 
здалеку - моветон.

Обов'язково слід вітатися, входячи до 
ліфту (навіть якщо серед пасажирів 
немає знайомих).



Рукостискання
Першим для 
рукостискання 
подає руку старший 
за посадою або 
віком. 
Керівник подає руку 
або усім, або нікому.



Рукостискання
• Не слід подавати 

мляву і 
розслаблену 
долоню.

• Рукостискання має 
бути в міру 
енергійним і 
тривати не більше 
3-5 секунд.



Рукостискання
• Для 

рукостискання 
подають праву 
руку, навіть 
лівші.

• Під час 
рукостискання 
не слід 
тримати ліву 
руку в кишені.

• Не слід 
сильно 
стискати руку 
співрозмовник
а і трусити її.



ПОЦІЛУНОК
• Поцілунки в діловому світі не 

вітаються, оскільки вважаються 
зайвим проявом почуттів.



ПОЦІЛУНОК
• Деякі представники 

ділового світу часто 
нехтують цим правилом, 
особливо часто вдаються 
до поцілунків при зустрічі 
політики. 

• Поцілунок «щока до щоки» 
часто використовується як 
вітання між чоловіком і 
жінкою або між двома 
жінками. 

• Проте ми радимо 
залишити цей жест для 
неформальної обстановки.



Поцілунок руки

• Діловий етикет 

більшості країн 

не передбачає



ПРЕДСТАВЛЕННЯ І 
ЗНАЙОМСТВО

• знайомство повинно 
відбуватися за сприяння третьої 
особи, яка знає обох партнерів. 

• Ця людина виступає гарантом 
порядності для сторін. 



ПРЕДСТАВЛЕННЯ І 
ЗНАЙОМСТВО

Діє правило етикетного 
старшинства:

• нижчого за посадою 
представляють 
старшому;

• молодшого за віком 
представляють 
старшому.

• Людина, з якою 
знайомлять іншого 
співрозмовника, повинна 
сказати: «Дуже приємно»
або «Радий знайомству»,
тим самим висловивши 
свою повагу і пошану.



ПРЕДСТАВЛЕННЯ І 
ЗНАЙОМСТВО

• можуть бути ситуації, в яких людині 
потрібно самій відрекомендуватися.

• Тоді варто використовувати такі 
мовні звороти:

- Дозвольте з Вами познайомитися ...

- Будемо знайомі, мене звуть ....



ПРОЩАННЯ

• Прощання має бути коротким, 
чітким і закінчитися компліментом 
на адресу співрозмовника. Не 
зайвим побажати удачі, успіхів і 
добробуту.

• Можна обмінятися рукостисканням.



Звертання
• В Україні прийнято звертатись на 

“Ви” та на ім'я і по-батькові.

• Не звертаються і не згадують про 
людину, вживаючи лише прізвище.



Етикет телефонного 
спілкування

Відгуки "алло", "слухаю", "так" ми 
називаємо нейтральними, оскільки 
вони не несуть інформації про те, 
хто саме зняв трубку і в якій 
організації. 

Тому в діловій сфері треба 
відмовитися від нейтральних 
відгуків, замінивши їх 
інформативними.



Службова телефонна розмова

Якщо т елефонуєт е ви:

тo насамперед привітайтеся, 
назвіть організацію, яку ви 
представляєте, а також свої 
прізвище, ім'я та по 
батькові. 

якщо телефонуєте в 
установу, слід запитати 
прізвище, ім'я та по батькові 
свого співрозмовника.



Якщо телефонуєте Ви
• якщо телефонуєте у важливій справі, 

запитайте спершу, чи є у вашого 
співрозмовника достатньо часу для 
бесіди;

• попередньо напишіть перелік питань, 
котрі необхідно з'ясувати, і тримайте цей 
перелік перед очима упродовж усієї 
бесіди;



Якщо телефонують вам:
-спробуйте якомога швидше зняти слухавку й назвіть 
організацію, яку ви представляєте;
- якщо той, хто телефонує, забув назвати себе, маєте 
право запитати: Вибачте, з ким я розмовляю?
- завжди закінчує розмову той, хто телефонує. 
Нетактовно класти слухавку, не дочекавшись останніх 
слів вашого співрозмовника.



Нетикет
• це – мережевий етикет, 

правила спілкування в 
мережі Інтернет. 

• Уміння спілкуватися в 
листуванні електронною 
поштою, коментувати 
ділові статті та 
відповідати на прохання 
та заявки на сайті 
компанії показує 
сучасний рівень 
співробітника.



Нетикет
• Кожне звернення повинно 

бути іменним, 
особистим, лист 
необхідно підписувати 
ім'ям виконавця, давати 
повні контактні дані -
найменування компанії, 
поштову адресу, 
телефон, нік в програмі 
Skype, адресу 
корпоративного сайту, 
режим роботи 
підприємства.



Сучасні правила етикету 
електронної поштиТему листа зазначати обов'язково.

Вона повинна бути зрозумілою і чіткою, тому що 
люди вирішують, відкривати лист чи ні за його 
назвою.

Приклади гарної назви теми: "Дата проведення 
засідання змінилася"або "Рекомендації щодо 
Вашої пропозиції".



Електронна пошта

Етикет спілкування електронною поштою:

Уникайте граматичних

помилок

Намагайтесь, щоб розмір вашого листа не був

занадто великим.

Лист з помилками

складно читати.



Не забувайте вживати
«дякую».

Пам'ятайте, що не існує надійної
поштової системи. Нерозумно поміщати
особисту інформацію в електронний
лист.

Уникайте листів,
складених під впливом
емоцій.

Якщо можете, використовуйте підпис. Він
повинен ідентифікувати вас і містити дані у
каналах зв'язку (звичайний телефон, факс).



Використовуйте професійну 
електронну адресу

Оптимальний варіант-це ваша робоча 
пошта, для робочих цілей користуйтеся 
тільки нею. Але якщо ви іноді в роботі 
користуєтеся особистим email, називайте 
його правильно. Найкраще підійде ваше 
ім'я та прізвище, щоб одержувач відразу 
впізнав хто відправив йому листа.

Ніколи не використовуйте адреси, які не 
підходять для роботи. Наприклад, "diva 
@ ..." або "babygirl @ ...".



Відправка факсів
• Найголовніша вимога до факсів -

стислість. 

• Найкращий варіант факсу - коли він 
розміщується на одному аркуші 
машинописного формату. 

• Не варто посилати факс двічі поспіль, 
краще ще раз зателефонувати і 
поцікавитися, чи отримана копія 
належної якості.



Культура поводження на нарадах, 
зборах, ділових зустрічах



Не запізнюйтесь

Переконайтеся, що ви прибуваєте на нараду, збори, 
зустріч вчасно. 
Це продемонструє ваше ставлення до даної справи.



Не діставайте свій 
телефон

• Не кладіть 
телефон на стіл 
під час нарад, 
зборів, 
зустрічей.

• Залишайте в 
сумці або 
кишені на 
беззвучному 
режимі.



Мобільний телефон

Якщо потрібно 
відповісти на 
важливий 
дзвінок, вийдіть з 
кімнати. 

Писати смс під 
час зустрічі -
дуже неввічливо. 



Дрес-код як складова 
іміджу службовця

Дрес-код - це набір вимог 
до одягу і один із зовнішніх 
проявів корпоративної 
культури організації. 
У діловому середовищі 
дрес-код розуміється як 
стиль одягу, 
рекомендований і 
обов'язковий для носіння в 
офісі та під час проведення 
ділових переговорів.



Наказ секретаріату уряду "Про затвердження 
рекомендацій щодо зовнішнього вигляду 

(дрес-коду) працівників секретаріату 
Кабінету Міністрів" №155 від 30 вересня 

2010 року





Найпоширеніший одяг для ділових людей – класичний костюм. 
Одягнувши діловий одяг, потрібно пам'ятати про гармонію: не слід 
привносити в наряд спортивні або святкові елементи. Для чоловіків 
обов'язкова краватка, для жінок - закрите взуття на класичному каблуці.



Класичне сполучення кольорів 
чоловічого ділового костюму



Колір і розмір краватки



Взуття і шкарпетки



Прикраси (аксесуари) 
для чоловіків

• Годинник (бажано на шкіряному 
ремінці)

• Обручка

• Зажим для краватки 



Консервативний (діловий) 
стиль. Жінкам:

• Костюм з жакетом.
• Комплектні аксесуари, що 

знаходяться в згоді з 
костюмом.

• Хороший годинник, 
сережки класичної форми. 

• Макіяж для жінок легкий. 
• Взуття на середньому 

каблуці.
• Спідниця довжиною до 

рівня коліна.



Класичне сполучення 
кольорів жіночого ділового 

костюму



Класичне сполучення 
кольорів жіночого ділового 

костюму



10 обмежень в одязі жінки-
службовця:

згідно з дрес-кодом:
• не носити одяг, що відкриває руки,
• глибоке декольте,
• вузькі і короткі спідниці,
• прозорий одяг, 
• трикотажний, 
• з синтетики,
• джинсовий.
• не носити сукні, що облягають 

фігуру, 
• одяг з малюнком або в квіточку, 
• утриматися від рюшів і воланів.



Зачіска
• У жінки - строга зачіска, довге волосся 

підібране.

• Колір волосся природний, сивина зафарбована.



Прикраси

• в одязі ділової жінки вони 
цілком припустимі:

• намисто - не надто велике і 
не дуже довга нитка; 

• брошка - переважно з 
натуральних матеріалів -
срібло, перламутр;

• каблучка - одна або дві, 
можна з камінням, але не 
дуже об'ємним;

• сережки - не довгі, 
• ланцюжок - з підвіскою або 

без неї.



Прикраси
також не повинні викликати роздратування. 
Намиста Джен Псакі були сприйняті негативно. «Дивно, що цей 
стиль одягу переймає ії наступниця Марі Харф», говорять деякі 
американські експерти.



Прикраси



Прикраси



Панчохи (колготи)
тільки тілесного кольору.

Ніякого малюнка на 
панчохах - ніяких 
трояндочок, горошинок, 
смужок, тим більше 
неприпустимий малюнок 
"сіточка". Панчохи (колготи) 
носяться завжди - незалежно 
від пори року 
(переглядається). Босоніжки, 
сандалі і т.ін. не припустимі.



Чорні панчохи



Ділові подарунки.
• Подарунок це завжди символ 

поваги, своєрідна форма 
висловлення почуттів, гарного 
ставлення до людини. 

• Уміння робити подарунки -
мистецтво, вияв внутрішньої 
культури людини. 



Подарунки
можуть здійснюватись: 

• під час обміну подарунками;

• на знак подяки, наприклад, за 
виконання термінової роботи, 

• на знак вибачення за непорозуміння. 



Вартість
• Делікатним питанням є ціна подарунку в 

діловій сфері.
• Порівняно недорогий подарунок засвідчує гарне 

ставлення однієї людини до іншої, відповідна 
ціна його не дозволяє розцінювати це як хабар.

• У багатьох країнах закон забороняє посадовим 
особам приймати подарунки, вартість яких 
перевищує визначену порівняно невелику суму. 

• За західними стандартами діловий подарунок 
повинен коштувати від 10 до 50 доларів 



Доречні ділові 
подарунки



Доречні ділові 
подарунки

• книги, альбоми, авторучки, 
записники, письмове приладдя, 
вироби зі скла, кришталю, 
порцеляни, шкіри, металу 
(шкатулки, чеканка, вази тощо); 

• спиртні напої;

• солодощі. 



З більш цінних подарунків

- твори мистецтва (картини, 
мініатюри, цікаві видання 
книг), вироби народних 
промислів. 



Доречні ділові 
подарунки



Доречні ділові 
подарунки



Дякую
за увагу!


