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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

У статті авторами здійснено аналіз дисертаційних досліджень із проблеми формування культури ділового 
спілкування. Відзначено, що на сучасному етапі розвитку теорії та практики освіти феномени «ділове спілку-
вання» та «культура ділового спілкування» є об’єктом аналізу широкого кола вчених, зокрема філософів, пси-
хологів і педагогів. Визначено, що ділове спілкування розглядається науковцями як історичні зміни соціальної 
дійсності, культурна й цивілізаційна еволюція суспільства, як трансформація спілкування або одиниця видового 
різноманіття в системі соціальної взаємодії; «культура ділового спілкування» як складова частина загальної 
культури майбутніх фахівців, професійно інтегрована, динамічно змінювана якість, що визначає здатність осо-
бистості до ефективного спілкування в умовах професійної взаємодії.

Автори статті зазначили, що сучасні роботи з дослідження проблеми формування культури ділового спіл-
кування зосереджені не лише на розгляді теоретичних складових частин цієї проблеми, зокрема визначенні сут-
ності, структури, критеріїв, показників і рівнів сформованості культури ділового спілкування. Водночас у зазна-
чених працях презентовано результати експериментальної перевірки педагогічних умов формування культури 
ділового спілкування в майбутніх фахівців різних галузей знань; викладено теоретично розроблену й експеримен-
тально апробовану модель, методику чи технологію поетапного формування культури ділового спілкування сту-
дентів у процесі професійної підготовки; обґрунтовано необхідність запровадження спецкурсів із формування 
культури ділового спілкування та запропоновано рекомендації з їхнього впровадження.

Аналіз сучасних дисертаційних досліджень із проблеми формування культури ділового спілкування дав мож-
ливість стверджувати, що важливу роль у процесі формування культури ділового спілкування майбутніх фахів-
ців різних галузей знань науковці відводять вивченню іноземної мови як фахової дисципліни.

Ключові слова: ділове спілкування, культура, культура ділового спілкування, структурні компоненти,  
педагогічні умови формування культури ділового спілкування.
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THEORETICAL ASPECTS OF RESEARCHING THE PROBLEM 
OF BUSINESS COMMUNICATION CULTURE FORMATION

In the article the authors analyze the thesis research on the problem of business communication culture formation.  
It is stated that at the current stage of educational theory and practice development phenomena “business communication” 
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and “business communication culture” are the object of analysis of a wide range of scholars including in particular 
philosophers, psychologists and teachers. It is defined that business communication is considered by scholars as historical 
changes of social reality, cultural and civilizational evolution of society, as a transformation of communication or a unit 
of species diversity in the system of social interaction; “business communication culture” is viewed as an integral part 
of the general culture of future professionals, professionally integrated, dynamically changing quality, which determines 
the ability of the individual to communicate effectively in terms of professional interaction.

The authors of the article noted that modern research on the problem of business communication culture formation 
is focused not only on the consideration of theoretical components of this problem, but also on the determination 
of the essence, structure, criteria, indicators and levels of business communication culture formedness. At the same 
time, these works present the results of experimental testing of pedagogical conditions for the business communication 
culture formation of future professionals in various knowledge areas; theoretically developed and experimentally tested 
model, technique or technology of step-by-step business communication culture formation of students in the process 
of professional training are covered; the necessity of introduction of special courses on business communication culture 
formation is substantiated and recommendations on their introduction are offered.

The analysis of modern thesis research on business communication culture formation enabled to affirm that scholars 
assign an important role in the process of business communication culture formation of future professionals in various 
knowledge areas to the study of a foreign language as a major subject.

Key words: business communication, culture, business communication culture, structural components, pedagogical 
conditions of business communication culture development.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку людства міжособистісна взаємодія вио-
кремлюється в особливу форму спілкування, сут-
ність і зміст якої визначається як ділове спілку-
вання. Відповідно, культура ділового спілкування 
розглядається суспільством як важливий елемент 
соціальної, економічної, професійної культури, 
тобто сукупність знань, навичок, компетентнос-
тей, моральних норм і цінностей, що сформува-
лися, накопичилися та реалізовуються в процесі 
виробничої діяльності.

Для нинішнього етапу трансформації сус-
пільства характерний не лише бурхливий розви-
ток нових промислових та освітніх технологій, 
але й еволюція традиційних форм соціокультур-
ного й ділового спілкування. Розуміння цих явищ 
і спонукає науковців до дослідження проблем 
спілкування, зокрема й процесу формування куль-
тури ділового спілкування, аналізу факторів його 
детермінації, визначення умов, що сприяли б удо-
сконаленню процесу набуття навичок культури 
ділового спілкування.

Аналіз досліджень. Визначенню окремих 
аспектів поняття «культура ділового спілкування» 
та проблемі формування культури як важливого 
чинника професіоналізму фахівців різних про-
фесійних профілів присвячено багато наукових 
праць вітчизняних дослідників із педагогіки, пси-
хології, філософії, етики, лінгвістики, предметних 
методик, таких, як В. Андрєєв, О. Баєва, В. Ворон-
кова, О. Головаха, М. Дороніна, І. Зарецька, 
О. Казарцева, В. Курбатов, М. Лєбєдєва, В. Лаврі-
ненко, Ю. Палеха, Г. Сагач, Г. Щокін, Т. Холопова, 
Г. Чайка, С. Чернер, Т. Чмут, В. Шеїнов та інших.

Мета статті – аналіз сучасних дисертаційних 
досліджень із проблеми формування культури 
ділового спілкування.

Виклад основного матеріалу. Розвиток освіти 
й виробництва початку ХХІ століття спричиняє 
нагальну потребу в зміні підходів до підготовки 
фахівця нового покоління, який має навички 
комунікації з різними суб’єктами взаємодії. Від-
повідно, необхідність дослідження феномена 
спілкування, всебічного опрацювання факторів 
оптимізації міжособистісних відносин професі-
оналів потребують глибокого аналізу феноменів 
ділового спілкування та формування культури 
ділового спілкування. Це надасть можливість 
розв’язувати низку практичних завдань із фахової 
підготовки спеціалістів різних професійних сфер 
виробництва.

І. Ушно здійснює соціально-філософський ана-
ліз ділового спілкування як феномена соціально-
комунікативної діяльності, визначає його природу 
й духовно-практичні компоненти. Дослідниця 
визначає «ділове спілкування» як різновид соці-
ально значущої діяльності, який конструює аксі-
ологічну систему суб’єкта й актуалізує його 
поведінкові стереотипи, спрямовані на результа-
тивність дії.

Авторка простежує еволюцію досліджень фено-
мена «ділове спілкування». На її думку, роботи пері-
оду Стародавньої Греції та Стародавнього Китаю 
стали передумовою філософських концепцій із 
напрямку духовно-ціннісного поля ділового спіл-
кування; в період Середньовіччя та Нового Часу 
формувалися окремі технології та механізми діло-
вих стосунків; історія філософії XIX – XX століть  
сприяла створенню науково-теоретичної бази 
з визначення феномена «ділове спілкування» 
(Ушно, 2006: 8). Вона також доводить, що сучасна 
гуманітаристика розкриває цей феномен за допо-
могою системно-смислового аналізу таких катего-
рій, як спілкування, комунікація, спільна справа, 
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взаємини, духовність, практика, що інтегровані 
в різні сфери знання, зокрема в такі, як філософія, 
психологія, культурологія, менеджмент, маркетинг, 
реклама, PR-діяльність тощо.

І. Ушно розглядає духовно-практичну природу 
ділового спілкування в системі єдності таких 
понять, як менталітет, корпоративний дух, творча 
активність. Вчена доводить, що, з одного боку, 
менталітет визначає індивідуальні особливості 
суб’єкта в діловому спілкуванні, а з іншого – пере-
дає форми соціально-значущого досвіду й куль-
тури. Корпоративний дух дослідниця трактує як 
головний компонент духовної складової частини 
ділового спілкування, що є духовно-емоційною 
атмосферою, морально-психологічним кліма-
том ділового спілкування, сутність якого полягає 
у відсутності матеріальної зацікавленості суб’єкта 
ділового спілкування в ефективному функціо-
нуванні. Авторка також відзначає прагматичний 
аспект творчої активності суб’єкта ділового спіл-
кування, що, на її думку, ніяким чином не гальмує 
процес духовного виробництва, а навпаки ефек-
тивно доповнює його.

Таким чином, І. Ушно у своєму дослідженні 
доводить, що ділове спілкування має властивість 
вибудовувати ціннісно-екзестенційні коорди-
нати, допомагає застосовувати в діловій практиці 
моделі, що ґрунтуються на взаємовигідній співп-
раці партнерів на основі соціальної справедли-
вості, відповідальності, пошани до відчуття влас-
ної гідності суб’єкта ділового спілкування.

Соціально-філософський аналіз ділового 
спілкування як феномену соціальної дійсності 
здійснює у своєму дисертаційному дослідженні 
й М. Дмитренко. Вчена розглядає ділове спілку-
вання як відносно самостійне явище громадського 
життя та диференціює такі категорії, як «спілку-
вання» та «ділове спілкування», як загальне до 
особливого. Як і попередниця, дослідниця харак-
теризує ділове спілкування як феномен, що розви-
вається та трансформується в результаті історич-
них перетворень соціальної дійсності, культурних 
і цивілізаційних змін у суспільстві, як одну з моде-
лей спілкування або видових форм соціальної вза-
ємодії. З такого боку ділове спілкування як фено-
мен соціальної дійсності має морально-етичну 
імперативність, знаково-символічне поле й коор-
динати динаміки (конфлікт, співробітництво).

М. Дмитренко виділяє також особистісну скла-
дову частину системи ділового спілкування. На 
думку вченої, «особистісні параметри суб’єктів, 
з одного боку, надають діловому спілкуванню 
духовний компонент, який знаходить своє від-
биття в каналах повідомлення, а з іншого – пред-

метно-речовий простір ділового спілкування 
та еталонні й модульні константи поведінки, які 
містяться в ньому, сприяють формуванню в осо-
бистості навичок і прийомів ділового спілкування, 
що створює технологічний устрій останнього» 
(Дмитренко, 2005).

Г. Славтіч приділяє увагу проблемі формування 
психологічної культури навичок ділового спілку-
вання, обґрунтовує зміст та умови її формування. 
(Славтіч, 2000). Авторка обґрунтовує провідну 
роль спілкування у формуванні особистості, як 
і в пізнання та діяльності. Воно є способом спіль-
ної діяльності, що передбачає особливості вза-
ємодії партнерів, їхні особливості й ділові якості, 
характер міжособистісних взаємин.

Дослідниця доводить, що організація нав- 
чально-виховного процесу в професійно-техніч-
них закладах освіти не повною мірою створює 
умови для цілеспрямованого формування мотива-
ційної основи ділового спілкування. Відповідно, 
формування навичок ділового спілкування осо-
бистості є необхідним фактором, що допоможе їй 
зорієнтуватись у виборі професії в умовах ринко-
вих відносин.

Вчена визначає такі особливості розвитку 
психологічної культури ділового спілкування, 
як «якісна характеристика потреби в спілку-
ванні, рівень її розвитку, мотиви спілкування, 
операційний компонент спілкування, рівень 
знань про професії бізнесу, техніка спілкування»  
(Дмитренко, 2005).

Однією зі складових частин технології роз-
витку психологічної культури ділового спілку-
вання Г. Славтіч вважає запровадження спецкурсу 
з теми «Теорія та практика особистісної підго-
товки до ділового спілкування». До змісту дис-
ципліни авторка вводить матеріал, що формує 
уявлення про феномен «культура ділового спілку-
вання», розкриває мотиваційну й комунікативну 
його складові частини, техніку й умови опану-
вання навичками ділового спілкування. Прак-
тична частина спецкурсу передбачає формування 
в учнів на практичних тренінгових заняттях домі-
нантних навичок ділового спілкування, таких, як 
навичка контактувати (дія, що сприяє знайомству 
з незнайомою людиною, спрямована на виявлення 
особистісних рис характеру, комунікативних  
здібностей), вміння регулювати настрій (дія, яка 
сприяє використанню вербальних і невербальних 
типів комунікації, викреслення шаблонів мови, 
здібність сприймати й розуміти себе й оточення 
в процесі спілкування людей, фіксація негатив-
них сторін поведінки особистості), дотриму-
ватись встановлених правил взаємодії (дія по 
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визначенню та дотриманню правил вербального 
спілкування, використання оточення як особли-
вого типу невербальної комунікації), контролю 
поведінки в невербальному спілкуванні (дія, що 
сприяє активному саморозкриттю особистості 
засобами невербальної комунікації), що мають 
забезпечити опанування ними технікою та культу-
рою ділового спілкування (Славтіч, 2000: 10).

За результатами аналізу сучасних психолого-
педагогічних і методичних досліджень та екс-
периментальної перевірки авторської технології 
розвитку психологічної культури ділового спілку-
вання до критеріїв сформованості організаційної 
суб’єктивної культури навичок ділового спілку-
вання Г. Славтіч відносить: контактність, орга-
нізованість, рефлексивність, емоційну стійкість, 
якісну мову, розвинені механізми спілкування.

Аналізу проблеми формування культури діло-
вого спілкування майбутніх міжнародних ана-
літиків у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) 
присвячена дисертація О. Рембач. Під поняттям 
«культура ділового спілкування» вчена розуміє 
складову частину загальної культури майбутнього 
спеціаліста, професійно інтегровану якість, що 
визначає спроможність до ефективного спілку-
вання в контексті професійної взаємодії, а також 
як комплексну якість, що є синтезом знань, умінь, 
способів взаємодії із забезпечення спільної про-
дуктивної діяльності (Рембач, 2005: 8).

Дослідниця пропонує модель формування 
культури ділового спілкування, яка, за нашої 
думки, може бути застосована не лише в процесі 
професійної підготовки фахівців із міжнародної 
аналітики, але й для фахової підготовки спеціаліс-
тів різних галузей знань: інформаційно-мовний 
критерій (вербальні й невербальні навички); пер-
цептивно-когнітивний критерій (соціально-пер-
цептивні й рефлексивно-емпатичні вміння); опе-
раційно-діяльнісний (гностичні, прогностичні, 
стратегічні, візуально-презентативні й етикетні 
вміння); особистісно-мотиваційні (реалізація орі-
єнтацій у цінностях професійних досягнень, між-
особистісному спілкуванні й самоствердженні). 
Відповідно до цієї моделі, високий або творчий 
рівень мають фахівці з гармонійно збалансованою 
структурою ціннісних орієнтацій у сфері діло-
вого спілкування, розвиненими комунікативними 
вміннями, здатні гнучко й творчо їх застосовувати 
в нестандартних ситуаціях ділового спілкування 
(Рембач, 2005: 8).

До педагогічних умов поетапної реалізації 
запропонованої моделі формування культури діло-
вого спілкування О. Рембач відносить такі, як орієн-
тація викладача на діалогічний стиль педагогічної 

взаємодії, що забезпечить існування комфортного 
мікроклімату взаємодії, буде стимулювати сту-
дента до самопізнання та творчого пошуку інди-
відуального стилю ділового спілкування; розвиток 
у студентів необхідності в рефлексії комунікатив-
них аспектів у майбутній професійній діяльності 
й спрямованість на постійне власне вдосконалення 
культури ділового спілкування; забезпечення про-
фесійної спрямованості комунікативної підготовки 
спеціалістів за допомогою контекстного підходу, 
що передбачає моделювання умов майбутньої про-
фесійної діяльності, способів спілкування в умовах 
професійної взаємодії; стимулювання комунікатив-
ної активності учнів за допомогою застосування 
методів активного навчання, таких, як сюжетно-
рольові й ділові ігри, аналіз професійних ситуацій, 
дискусій і групових форм навчальної діяльності 
(Рембач, 2005: 9–10). Важливу роль у процесі фор-
мування культури ділового спілкування майбутніх 
міжнародних аналітиків дослідниця також відво-
дить вивченню іноземної мови як необхідної скла-
дової частини професійної культури фахівця цього 
профілю.

Дослідженню проблеми формування куль-
тури ділового спілкування майбутніх інженерів-
дослідників на другому магістерському освітньо-
кваліфікаційному рівні навчання у ЗВО аграрного 
профілю присвячує свою роботу О. Сільчук (Сіль-
чук, 2016). Вчена на теоретико-методологічному 
рівні розмежовує поняття «спілкування», «ділове 
спілкування», «культура спілкування» та «куль-
тура ділового спілкування». Дослідниця акцен-
тує увагу саме на етико-педагогічному потенці-
алі гуманітарних дисциплін, зокрема й іноземної 
мови, у формуванні культури ділового спілку-
вання в майбутніх фахівців аграрної галузі. Спи-
раючись на це переконання, О. Сільчук розробляє 
та експериментально перевіряє авторську тех-
нологію формування культури ділового спілку-
вання в майбутніх інженерів-дослідників аграрної 
сфери в процесі вивчення дисциплін гуманітар-
ного профілю та педагогічні умови реалізації цієї 
технології.

Висновки. Отже, аналіз сучасного наукового 
педагогічного дискурсу показав, що науковці 
визнають необхідність стандартизації культури 
ділового спілкування, оскільки спілкування як 
феномен динамічне і ґрунтується на універсаль-
них загальнолюдських цінностях суспільства. 
Водночас у територіальних межах трансформація 
цього явища зумовлена культурними й менталь-
ними особливостями країни й регіону.

Незважаючи на значну кількість досліджень 
феномена «культура ділового спілкування», натепер 
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не існує усталеного визначення цього поняття. 
Переважна більшість вчених визначають поняття 
«культура ділового спілкування» як частину куль-
турологічного комплексу, що є складовою части-
ною всебічної професійної підготовки фахівця, або 
як сукупність моральних норм і ціннісних орієнта-
цій, що регулюють поведінку й взаємини суб’єктів 
взаємодії в процесі професійної діяльності. Куль-
тура ділового спілкування як наукова й навчальна 
дисципліна розглядається ними як теоретична 
й прикладна складова частина підготовки спеці-
аліста. Моделі й технології формування культури 

ділового спілкування ж мають створювати умови 
для формування в майбутніх фахівців незалежно 
від профілю діяльності відповідних психологіч-
них і ціннісно-моральних якостей, необхідних для 
їхньої повсякденної діяльності, навичок застосу-
вання спеціальних технологій спілкування, індиві-
дуальної та групової роботи.

Перспективи подальших наукових розвідок 
вбачаємо у визначенні педагогічних умов форму-
вання культури ділового спілкування в магістра-
турі Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя за ОПП 073 «Менеджмент».
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