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Результати аналізу підготовки майбутніх 
менеджерів до професійного спілкування в за-
кладах вищої освіти України дають можливість 
виявити протиріччя між необхідністю виховання 
нової генерації управлінських кадрів і недостат-
ньою розробленістю теоретичних основ вказаної 
підготовки. Так, зокрема, в наукових досліджен-
нях проводиться здебільшого перенесення сутні-
сних характеристик категорії спілкування на 
розуміння професійного спілкування менеджера 
та не здійснюється системний підхід до його 
вивчення [5; 36; 37; 39]. 

З огляду на викладене метою нашого дослі-
дження є наукове обгрунтування структури, фу-
нкцій та генези вказаного спілкування. 

Розробка теоретичної моделi професійного 
спілкування менеджера грунтується на результа-
тах аналiзу iснуючих у фiлософськiй та психо-
логiчнiй науках пiдходiв до розумiння зв’язку 
мiж категорiями – спiлкування, дiяльнiсть, взає-
модiя. Цi результати свiдчать про необхiднiсть 
вирiзнення двох основних напрямкiв до-
слiдження спiлкування. 

Представники першого напрямку з наявнiстю 
деяких вiдмiнностей в їх тлумаченнi категорiї 
спiлкування стверджують, що його потрiбно 
розглядати як особливу форму взаємодiї людей. 
Глибоке обгрунтування ця точка зору отримала 
в наукових працях фiлософiв – М.С.Кагана, 
М.С.Квєтного, Е.Д.Шукурова та психологiв – 
Б.Ф.Ломова, О.О.Бодальова, М.П.Єрастова, 
М.М.Обозова, Б.Д.Паригiна, Р.Х.Шакурова. 

Вiдомий вчений М.С.Каган вихiдним момен-
том свого пiдходу до створення фiлософської 
теорiї спiлкування вважає його розумiння як 
мiжсуб’єктної взаємодiї [9, с. 253]. Тому, як 
вiдзначає дослiдник, побудова структурної мо-
делi спiлкування повинна початись з видiлення 
суб’єктiв взаємодiї ким би вони не були – 
iндивiдами чи сукупними груповими суб’єктами 
[9, с. 255]. Мотиви i цiлi спiлкування, як стверджує 
М.С.Каган, вирiзняти не потрiбно, тому що вони 
заключенi в свiдомостi цих суб’єктiв. Вказана 
структура включає також ті засоби, якi забезпе-
чують реалiзацiю спiлкування. Обов’язковим 
елементом цiєї структури повинно бути 
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соцiокультурне середовище, яке знаходиться у 
взаємозв’язку з процесом спiлкування. 

Б.Ф.Ломов, провiвши системний аналiз 
спiлкування, трактує цей феномен як одну з най-
важливiших самостiйних категорiй психологiї. У 
його концепцiї дiяльнiсть i спiлкування виступа-
ють як двi сторони соцiального буття людини 
[23; 24]. У той же час Б.Ф.Ломов стверджує, що 
спiлкування – взаємодiя людей, якi вступають у 
нього як суб’єкти. Дослiдження структури 
спiлкування, як наголошує Б.Ф.Ломов, потребує 
проведення трьох рiвнiв його аналiзу [24]. На 
першому р iвн i (макрор iвень) анал i зу 
спiлкування потрiбно розглядати як складну 
сiтку взаємозв’язкiв iндивiда з iншими конкрет-
ними iндивiдами й соцiальними групами. Дру-
гий рiвень аналiзу (мезарiвень) спiлкування пе-
редбачає, як стверджує Б.Ф.Ломов, вивчення 
окремих контактiв, у якi вступають люди. У да-
ному випадку необхiдно видiляти перiод 
спiлкування, який має декiлька основних фаз 
(початкова фаза, що потребує формування де-
яких “спiльних координат” поведiнки учасникiв 
спiлкування; наступна фаза полягає в узго-
дженнi часових характеристик спiлкування, 
психiчних процесiв i станiв, а також у форму-
ваннi “ загального фону” знань, умiнь i навичок). 
Третiй рiвень аналiзу (мiкрорiвень) передбачає 
вивчення окремих спiвпряжених актiв 
спiлкування, якi виступають у ролi своєрiдних 
елементарних його одиниць. Кожний iз таких 
актiв включає не тiльки дiю одного iз індивідів, 
але й пов’язану з ним спiвдiю (або протидiю) 
партнера. 

Свiй пiдхiд до створення соцiально-
психологiчної концепцiї спiлкування запропону-
вав Б.Д.Паригiн [34]. Провiвши структурний 
аналiз спiлкування, вiн видiлив у ньому змiст 
(комунiкацiю) i форму (взаємодiю). Далi в цих 
двох структурних складниках спiлкування також 
видiлялись змiст i форма. Змiст комунiкацiї ха-
рактеризується через взаєморозум iння, 
спiвпереживання та ступiнь згоди мiж її учасни-
ками. Форма комунiкацiї – вербальнi й невер-
бальнi засоби спiлкування. Змiстом iнтеракцiї 
виступають соцiальнi вiдносини (економiчнi, 
правовi, полiтичнi та iншi), а формою – практич-
на поведiнка людей у спiльнiй дiяльностi (дiя, 
протидiя, конфлiкт, кооперацiя, диференцiацiя, 
iнтеграцiя). 

До другого напрямку дослiдження спiл-
кування потрiбно вiднести, перш за все, науковi 
працi В.М.Соковнiна [38], М.I.Лiсiної [22], 
О.М.Леонтьєва [21], О.О.Леонтьєва [14; 15; 16; 
17; 18], В.М.Панферова [31; 33]. 

У психологiчнiй концепцiї спiлкування, яку 
розробила М.I.Лiсiна, дослiджуваний феномен 
розглядається як вид дiяльностi людей, кожний 
iз учасникiв якої в рiвнiй мiрi є носiєм актив-

ностi i передбачає її в свого партнера [22, с. 9]. У 
структурi спiлкування, згiдно з цiєю кон-
цепцiєю, видiляються такi основнi компоненти: 
його предмет – друга людина, партнер 
спiлкування, як суб’єкт; потреби i мотиви – те, 
для чого здiйснюється спiлкування; дiї – 
цiлiсний акт, який адресується другій людині i 
спрямований на неї як на свiй об’єкт; завдання – 
та мета, на досягнення якої в даних конкретних 
умовах спрямованi рiзноманiтнi дiї, що 
здiйснюються в процесi спiлкування; засоби – 
операцiї, за допомогою яких здiйснюються дiї 
спiлкування; продукти – утворення ма-
терiального i духовного характеру, якi виника-
ють у результатi спiлкування. 

З огляду на викладене необхiдно під-
креслити, що концепцiя спiлкування М.I.Лiсiної 
грунтується на основних положеннях концепцiї 
дiяльностi, яка розроблена О.М.Леонтьєвим. 

Вихiдним моментом аналiзу спiлкування 
О.О.Леонтьєв вважає розумiння його як одного 
iз видiв людської дiяльності, яка характеризуєть-
ся: iнтенцiональнiстю (наявнiсть специфiчної 
мети, самостiйної або пiдпорядкованої iншим 
цiлям, та специфiчного мотиву); результа-
тивнiстю (мiра спiвпадання досягнутого резуль-
тату з намiченою метою); нормативнiстю 
(обов’ язковий соцiальний контроль за 
протiканням i результатами акту спiлкування). 

О.О.Леонтьєв стверджує, що потрiбно 
розрiзняти спiлкування i взаємодiю. Свою нау-
кову позицiю з цього питання вiн обгрунтовує 
таким чином: 

− структура взаємодiї визначається роз-
придiленням трудових функцiй, тим 
iндивiдуальним внеском, який вкладає 
кожний iз членiв колективу в загальну 
дiяльнiсть; 

− процеси спiлкування можуть носити авто-
номний характер: спiлкування необхiдно 
для взаємодiї, але одна i та ж взаємодiя 
може забезпечуватись спiлкуванням 
рiзної спрямованостi, рiзного характеру i 
об’єму. 

Таким чином, наголошує О.О.Леонтьєв, про-
слiдковується неспiвпадання взаємодiї i 
спiлкування. 

В.М.Соковнiн вiдмiчає, що розроблена ним 
структура спiлкування як дiяльностi близька до 
психолiнгвiстичної школи, яку очолює 
О.О.Леонтьєв. У вказану структуру вчений 
включає такi компоненти: 1) програмування 
мети спiлкування i шляхiв її досягнення; 2) мов-
леннєве та iнше знаково спрямоване продуциру-
вання, що виконує програму; 3) контроль за 
протiканням власної комунiкативної поведiнки, 
її корекцiя; 4) контроль за комунiкативними вчи-
нками iнших осiб; 5) порiвняння результатiв 
акту комунiкацiї з програмою [38]. 
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Соцiально-психологiчна концепцiя спiл-
кування розроблялась також В.М.Панферовим, 
який розглядає цей феномен як форму 
дiяльностi людей. Змiстом її є взаємне пiзнання i 
обмiн iнформацiєю за допомогою рiзних засобiв 
комунiкацiї з метою встановлення взає-
мовiдносин, що будуть сприяти процесу 
спiльної дiяльностi. У структурi спiлкування вiн 
визначає взаємозв’язок, взаємопрояви, взає-
мопiзнання, взаємовплив, взаємовiдносини мiж 
суб’єктами спiлкування i узгодження їх думок, 
почуттiв, вiдносин [31]. 

З огляду на викладений матерiал, під-
креслимо, що обидва наукових пiдходи до ви-
вчення спiлкування є перспективними.  

Одночасно потрiбно нагадати, що В.М.Мя-
сищев, який створив психологiчну концепцiю 
вiдносин, видiляв у спiлкуваннi три головних 
компоненти: соцiальне вiдбиття, емоцiйне став-
лення, спосiб поведiнки. Такий пiдхiд до ви-
вчення дослiджуваного феномена став досить 
перспективним для органiзацiї теоретико-
експериментальних й прикладних робiт у цiй 
галузi. Необхiдно ще також пiдкреслити, що 
вiдомi вченi психологи Г.М.Андреєва, О.О.Бо-
дальов, Б.Ф.Ломов, Б.Д.Паригiн, А.В.Пет-
ровський, М.М.Обозов, Я.Л.Коломiнський ви-
вчають спiлкування, виходячи також iз його 
трикомпонентної структури [1; 13; 34; 23; 24; 29; 
34; 35]. 

Водночас підкреслимо, що Г.М.Андреєва 
запропонувала досить продуктивний пiдхiд до 
вивчення спiлкування, що передбачає видiлення 
в ньому комунiкативної, перцептивної та інтер-
активної сторін. 

Незважаючи на певне термiнологiчне не-
спiвпадання у визначеннi компонентiв 
спiлкування, очевидна доцiльнiсть використання 
в психолого-педагогiчних дослiдженнях триком-
понентної структури вказаного феномена. 

У зв’язку зi сказаним й з метою побудови 
структурної моделi професійного спілкування 
менеджера необхiдно показати наш пiдхiд до 
визначення компонентiв дослiджуваного фено-
мена. 

Вважаємо, що у структурi цього спiлкування 
доцiльно видiляти комунікативний, перцептив-
ний та iнтерактивний компоненти. Цi компонен-
ти, на нашу думку, повнiстю вiдбивають 
сутнiсть вказаного виду спiлкування. Одночасно 
ми дійшли висновку, що реалiзацiя вказаних 
компонентiв повинна забезпечити встановлення 
професійного контакту.  

Розглянемо тепер питання про функції про-
фесійного спілкування менеджера. Результати 
вивчення наукових робiт з дослiджуваної про-
блеми показали наявнiсть певних пiдходiв до 
визначення функцiй спiлкування (Б.Ф.Ломов, 
1984; В.М.Панферов, 1983 та iн.). 

Звернемось, наприклад, до матерiалiв теоре-
тичних i експериментальних розробок 
соцiально-психологiчного пiдходу до спiл-
кування, що були проведенi В.М.Панферовим 
[30; 31; 33]. Учений стверджує, що спiлкуванню 
притаманнi основнi функцiї людської дiяльностi. 
До вказаних функцiй В.М.Панферов вiдносить: 
комунiкативну, iнформацiйну, когнiтивну, емо-
тивну, конативну, креативну [33]. Покажемо 
його пiдхiд до деяких з цих функцiй. Так, кому-
нікативна функція, як підкреслює вчений, забез-
печує в процесі спілкування взаємозв’язок лю-
дей на рівні індивідуальної, групової та суспіль-
ної взаємодії [33, с. 54]. Сутність інформаційної 
функції вчений розкриває таким чином: 

− у процесі спілкування накопичується і 
виражається зміст практичного досвіду, 
що забезпечує одну сторону інформацій-
ного процесу (прийом та зберігання інфо-
рмації); 

− друга сторона цього процесу передбачає 
передачу інформації від людини до людини. 

Когнітивну функцію спілкування В.М.Пан-
феров розглядає як осмислення сприйнятих зна-
чень шляхом уяви, мислення, фантазії [33]. 

Емотивна функцiя пов’язана з переживання-
ми людиною своїх стосункiв зi свiтом, який її 
оточує, емоцiйного зв’язку з дiйснiстю. Конати-
вна функцiя проявляється в iндивiдуальному 
прагненнi людини до тих чи iнших об’єктiв як 
прояву його спонуки [33, с. 59]. Креативна фун-
кція, які підкреслює В.М.Панферов, розкриває 
спрямованість людей на удосконалення в процесах 
спілкування, зміну й виховання особистості [33]. 

Б.Ф.Ломов, використовуючи один iз можли-
вих пiдходiв, видiляє три класи функцiй 
спiлкування: iнформацiйно-комунiкативнi, регу-
ляцiйно-комунiкативнi й афективно-кому-
нiкативнi [24, с. 266]. Перший клас цих функцiй, 
як вказує вчений, охоплює всi ті процеси, які 
можуть бути описанi як передача-прийом інфор-
мації [24, с. 266]. Другий клас функцiй 
спiлкування пов’язаний з регуляцiєю поведiнки 
людини [24, с. 268]. Третiй клас функцiй 
спiлкування, що названi афективно-кому-
нiкативними, стосується емоцiйної сфери люди-
ни [24, с. 269]. 

М.І.Лісіна до функцій спілкування відносить: 
організацію спільної діяльності людей 
(узгодження й об’єднання зусиль для досягнен-
ня спільного результату), формування й розви-
ток міжособистісних стосунків та пізнання лю-
дьми один одного [22]. 

Цікавий підхід до визначення функцій управ-
лінського спілкування запропоновано в роботі 
О.Л.Потєряхіна [36]. Ці функції, як відмічає до-
слідник, потрібно аналізувати на двох рівнях, а 
саме – інтегральному й локальному [36, с. 11]. 
На інтегральному рівні спілкування забезпечує 
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життєдіяльність організації, підприємства в ці-
лому. Для цього рівня спілкування характерні 
наступні функції: регулятивна (дозволяє органі-
зовувати спільні дії, планувати, узгоджувати, 
координувати й оптимізувати взаємодію різних 
об’єктів управління), соціального контролю 
(полягає в тому, що засоби вирішення завдань, 
які стоять перед об’єктом управління, окремі 
принципи й форми роботи мають нормативний 
характер), соціалізації (передбачає систему дій 
керівника з включення молодих працівників у 
спільну діяльність і спілкування, що сприяє не 
тільки засвоєнню необхідних комунікативних 
умінь та навичок, а й орієнтування у психічних 
станах, установках, мотивах співрозмовника та 
ситуаціях спілкування), соціально-педагогічна 
(враховує, що в процесі спілкування здійснюєть-
ся навчання, виховання та розвиток особистості 
підлеглих, передача їм практичного досвіду). 

На локальному рівні, як підкреслює 
О.Л.Потєряхін, розглядаються функції управлін-
ського спілкування, що реалізуються в процесі 
конкретної взаємодії керівника та підлеглого та 
забезпечують досягнення певної мети акту спіл-
кування [36, с. 11]. До цих функцій відносяться: 
контактна (встановлення контакту як стану обо-
пільної готовності керівника і підлеглого до об-
міну повідомленнями і підтримання взаємозв’яз-
ку), інформаційна (обмін повідомленнями), спо-
нукальна (спонукання, стимулювання активнос-
ті суб’єкта управління), координаційна (взаємне 
орієнтування та узгодження дій партнерів у ме-
жах конкретного акту спілкування), розуміння 
(адекватне сприйняття і розуміння смислу повід-
омлення та розуміння партнерами один одного), 
емотивна (збудження у партнера зі спілкування 
потрібних емоційних переживань, а також зміна 
за допомогою партнера власних переживань та 
станів), встановлення відносин (усвідомлення й 
фіксування партнерами свого місця в системі 
рольових, статусних, ділових, міжособистісних 
та інших зв’язків в організації), здійснення впли-
ву зміни станів, поведінки, намірів, установок, 
думок, рішень, потреб, активності партнера). 

З огляду на викладене підкреслимо, що, з 
нашої точки зору, під час дослідження професій-
ного спілкування менеджера доцільно викорис-
товувати класифікацію функцій спілкування, 
запропоновану Б.Ф.Ломовим. 

Професійне спілкування менеджера в своєму 
розвитку проходить певні стадії. З метою визна-
чення цих стадій доцільним буде звернення до 
основних положень теорії взаємодії, зокрема, 
педагогічної взаємодії. Так, О.В.Киричук вва-
жає, що до стадій розвитку вказаної взаємодії 
потрібно віднести просторовий, психічний, соці-
альний та педагогічний контакти [12]. 

Визначення суттєвих особливостей профе-
сійного контакту в спілкуванні менеджера по-

требує, на нашу думку, звернення також до нау-
кової роботи М.П.Єрастова [8], який обгрунту-
вав суттєвi особливостi психологiчного контак-
ту. Дослiдник у цьому контактi видiляє такi його 
види: особистісний, емоційний, пізнавальний, 
дiяльнiсний. Ці види контакту визначаються 
наступним чином: 

− особистісний – досягнення партнерами 
спiльних поглядiв на оцiнку проблеми, що 
обговорюється, на мету, засоби, пiдходи 
до її вирiшення [8, с. 62-63]; 

− пiзнавальний – досягнення партнерами 
спiльних поглядiв на розумiння явищ при-
роди, суспiльства й психiчної дiяльностi, 
якi становлять предметний аспект даного 
акту спiлкування [8, с. 63]; 

− емоцiйний – досягнення спiльних 
емоцiйних позицiй та емоцiйних пережи-
вань партнерiв стосовно змiсту, мети, спо-
собiв спiлкування i вiдносно один до од-
ного [8, с. 72]; 

− дiяльнiсний – досягнення спільності намі-
рів, планів і практичних дiй, своєрiдна 
єднiсть слова й дiла, взаємодiя вольових 
зусиль партнерiв спiлкування [8, с. 76]. 

Проведений аналiз наведених видiв психо-
логiчного контакту дозволяє зробити такi висно-
вки: 

− суттєвi особливостi особистісного контак-
ту в спiлкуваннi знаходять своє від об-
раження в iнших його видах, що дозволяє 
цей вид контакту не використовувати; 

− вирізнені особливості пізнавального та 
дiяльнiсного контактiв досить близькi за 
змiстом, що дає можливiсть цi два види 
контакту не розмежовувати. 

З огляду на викладений матерiал доходимо 
висновку, що емоцiйний та діяльнісний контак-
ти є видами професійного контакту в спілкуван-
ні менеджера. Одночасно ми стверджуємо, що 
вказане спiлкування проходить двi стадiї розвит-
ку. Цими стадiями є емоційний і діяльнісний 
контакти у спілкуванні. 

Емоційний контакт визначаємо як встанов-
лення єдності емоційних позицій суб’єктів спіл-
кування стосовно його змісту і відносно один до 
одного. 

Наш пiдхiд до розумiння діяльнісного конта-
кту в професійному спiлкуваннi менеджера гру-
нтується на результатах аналiзу наукових робiт 
Г.М.Андреєвої [1], М.П.Єрастова [8], Б.Д.Па-
ригiна [34]. 

Б.Д.Паригiн вважає, що про наявнiсть взає-
морозумiння мiж суб’єктами спiлкування по-
трiбно говорити лише в таких випадках: 
спiвпадання, схожість, спiвзвучність їхнiх по-
глядiв на свiт i цiннiсних орiєнтацiй; розумiннi 
iндивiдуальних особливостей та мотивiв по-
ведiнки один одного в рiзних ситуацiях; взаємне 
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прийняття самооцiнки своїх можливостей й 
здiбностей та ролей вiдносно один одного [34, 
с. 201]. 

Б.Д.Паригін також пiдкреслює, що показни-
ками взаєморозумiння в спiлкуваннi виступа-
ють: здiбнiсть людини до спiвчуття, спiвучастi, 
співпереживання, емпатiї, згоди та узгодженостi 
в спiльних дiях [34, с. 202]. Як бачимо, вiдмiченi 
показники слiд розглядати як зовнiшнi прояви 
взаєморозумiння в спiлкуваннi. Внутрiшньою 
основою взаєморозумiння людьми один одного, 
як наголошує Б.Д.Паригiн [34, с. 202], є 
iдентифiкацiя. 

Важливо зазначити, що в наукових до-
слiдженнях (I.Б.Ашраф’ян, 1978; М.П.Єрастов, 
1975; Б.Д.Паригiн, 1971 та iн.) ставиться питан-
ня про умови, якi забезпечують взаєморозумiння 
в спiлкуваннi. Так, Б.Д.Паригiн наголошує, що 
до вказаних умов слiд вiднести: 

− здiбнiсть тих, хто спiлкується, до 
внутрiшньої iдентифiкацiї, яка передбачає 
спiвпадання, або близьку схожiсть систе-
ми значень, що регулює поведiнку люди-
ни [34, с. 204]; 

− адекватнiсть рiвня взаємооцiнок, якi да-
ють iндивiди один одному [34, с. 204]. 

Пiдкреслимо, що на думку Б.Д.Паригiна, 
взаємозв’язок цих двох вказаних умов забезпе-
чить глибоке взаєморозумiння мiж партнерами у 
спiлкуваннi [34, с. 204]. 

М.П.Єрастов стверджує, що дослiджуванi 
умови пов’язанi зi спрямованiстю спiлкування 
та особистими позицiями партнерiв у ньому [8, 
с. 22]. 

З огляду на ці дослідження діяльнісний кон-
такт ми визначаємо як досягнення суб’єктами 

управлінського спілкування взаєморозуміння 
індивідуальних особливостей та мотивів поведі-
нки один одного, схожості поглядів на предмет-
ний аспект спілкування. 

Наш підхід до визначення поняття 
“професійне спілкування менеджера” ґрунтуєть-
ся на певних теоретичних засадах. Це основні 
положення концепції спілкування, що розробив 
О.О.Леонтьєв [14; 15; 17; 18; 19]. А звідси вказа-
не спілкування – вид професійної діяльності 
менеджера, що зумовлена наявністю (чи відсут-
ністю) емоційного та діяльнісного контактів між 
її суб’єктами, змістом якої є обмін інформацією, 
досвідом, організація взаємостосунків. 

З огляду на викладене доходимо висновку, 
що в структурі професійного спілкування мене-
джера доцільно виділяти комунікативний, пер-
цептивний та інтерактивний компоненти, реалі-
зація яких забезпечує встановлення професійно-
го контакту. Для вказаного виду спілкування 
притаманні інформаційно-комунікативні, регу-
ляційно-комунікативні та афективно-кому-
нікативні функції. 

Стадіями розвитку професійного спілкування 
менеджера є емоційний та діяльнісний контакти. 

Перспективи подальшого дослідження вказа-
ного спілкування слід, на нашу думку, пов’язу-
вати з вивченням професійного контакту з точки 
його зору діяльнісного характеру змісту, спря-
мованості, інтенсивності (тривалість, повторю-
ваність), залученості (активність, ініціативність, 
емпатійна близькість комунікантів), модальності 
(особливості каналів зв’язку і комунікативних 
засобів), результативності. 
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