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розглянуто його структуру та основні характеристики, наведено чинники 

ефективності професійного спілкування. 

Ключові слова: професійне спілкування, ділове спілкування, структура 

професійного спілкування, функції професійного спілкування, характерні 

ознаки професійного спілкування, чинники професійного спілкування. 

 

Постановка проблеми. Спілкування є невід‘ємною частиною 
професійної діяльності людини. Завдяки спілкуванню відбувається 
обмін професійно значущою інформацією, професійним досвідом, 
організується взаємодія та спільна діяльність працівників. А для 
комунікативних професій спілкування взагалі виступає умовою 
успішної професійної діяльності, адже від професійного спілкування 
залежить її ефективність. 

Збільшення значної кількості комунікативних зв‘язків в умовах 
сьогодення та впровадження нових інформаційних технологій в 
професійну практику потребує розробки нових підходів до 
вдосконалення професійного спілкування в різних сферах діяльності 
людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спілкування 
належить до популярних категорій психологічної науки й активно 
досліджується у XX столітті (К. О. Абульханова-Славська, О. О. 
Бодальов, P. M. Грановська, О. О. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, О. Р. Лурія, 
Б. Паригін, С. Л. Рубінштейн та ін. ). Однак професійному 
спілкуванню у цей період присвячені лише окремі дослідження (В. Д. 
Квасків, Т. І. Ліпатова, Ю. П. Тимофєєв та ін. ). Зростання наукового 
інтересу до проблематики професійного спілкування відбулося на 
початку XXІ ст. та представлено у працях С. М. Амеліної, Л. В. 
Барановської, О. Г. Берестенко, І, М. Голопич, С. Г. Качмарчик, Л. Е. 
Орбан-Лембрик, Л. Савенкової, В. Б. Смелікової, Г. Є. Улунової, І. О. 
Шинкаренко та інших.  

Суттєва увага приділяється вивченню професійного спілкування 
фахівців різних галузей: педагогів (А. І. Годлеська, З. Я. Ковальчук, М. 
О. Лазарєв, Н. В. Слободяник, Т. А. Слюсар, В. І. Титаренко, Н. В. 
Тимофієнко, Т. Д. Щербан та ін.), державних службовців (Г. Є. 
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Улунова), юристів (І. П. Радомський, С. О. Циганій), пілотів (О. М. 
Підлубна), прикордонників (О.І Гевко, Л. В. Преснякова), 
поліцейських (І. М. Голопич, Л. М. Дунець, А. П. Павліченко), акторів 
(Н. В. Стадніченко), психологів (М. С. Барчій, Т. Ю. Ямчук) і т. д. Варто 
зазначити, що найбільша увага присвячена педагогічній 
проблематиці. 

Незважаючи на певну кількість досліджень проблеми 
професійного спілкування, вони є дещо розрізненими.  

Мета статті — аналіз теоретичних здобутків вітчизняної 
психології з проблеми професійного спілкування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Звернемося до 
цетрального поняття нашого дослідження — терміну ―професійне 
спілкування‖. 

Термін ―професійний‖ тлумачиться у словниках у двох значеннях 
[3]: 1) відноситься до якої-небудь професії, пов'язаний з професією; 2) 
високого рівня, якісний, властивий фахівцю своєї справи.  

Тому «професійне спілкування» вказує не лише на приналежність 
до певної професії, а й характеризується високим рівнем якості. 

Тлумаченню змісту понять ―професійне спілкування‖ присвячено 
дослідження О. Г. Берестенко, К. В. Джеджери, О. В. Журавльова, І. П. 
Радомського, О. П. Тихомирова, О. М. Льогочкіної, І. Шинкаренко та 
ін. Однак у сучасній науці не існує одностайного визначення поняття 
професійного спілкування.  

О. Г. Берестенко розглядає професійне спілкування як ―творчий, 
керований процес взаємообмiну повiдомленнями, органiзацiї 
взаєморозумiння, досягнення оптимальної взаємодiїi, взаємопiзнання 
в рiзних видах дiяльностi учасникiв професiйно спрямованої 
комунiкацiї‖ [2, с. 16]. 

І. О. Шинкаренко професійне спілкування визначає як 
встановлення і розвиток професійних контактів між людьми, 
зумовлених їх потребою в спільній діяльності [19].  

І. П. Радомський визначає професійне спілкування як процес 
встановлення і підтримки прямого чи опосередкованого тими чи 
іншими засобами контакту, зумовленого професійно значущими 
цілями, що припускають відповідальність за їх реалізацію [13].  

Проаналізувавши низку дефеніцій професійного спілкування, 
можна зробити висновок, що в психологічній науці не існує єдиного 
підходу до визначення професійного спілкування. Професійне 
спілкування розуміється як у вузькому, так і в широкому значенні. У 
вузькому значенні визначається як спілкування, що включає 
особливості окремо взятої професії. У широкому значенні професійне 
спілкування розглядається як комунікативні навички, вміння та 
якості, властиві професіоналу. Загалом, професійне спілкування 
розуміється як спілкування, включене в діяльність і обслуговує її. 
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Для нашого дослідження важливим є співвідношення понять 
―професійне спілкування‖ та ―ділове спілкування‖. Дане питання є 
дискусійним, серед дослідників немає одностайності: одні — 
ототожнюють ці поняття (Ю. В. Суховершина, О. П. Тихомирова, О. М. 
Льогочкіна, О. В. Журавльова та ін.), інші — розглядають як відмінні 
(Т. І. Власова, А. П. Шарухін, М. М. Данилова та ін.)  

З позицій першого підходу поняття «ділове спілкування» та 
«професійне спілкування» розглядаються як синоніми. 

Так, О. М. Льогочкіна тлумачить ділове спілкування як «процес 
взаємодії ділових партнерів, спрямований на організацію та 
оптимізацію того чи іншого виду наочної діяльності: виробничої, 
наукової, педагогічної тощо» [19].  

О. В. Журавльова ділове спілкування розуміє як взаємодію 
суб‘єктів, яка реалізується в процесі спільної діяльності та спрямована 
на отримання результату, продукту цієї діяльності [19].  

В. П. Третьяков визначає, що ділове спілкування як процес 
взаємозв‘язку і взаємодії, в якому відбувається обмін діяльністю, 
інформацією та досвідом, відрізняється від спілкування в широкому 
сенсі тим, що в його процесі ставляться цілі й конкретні завдання, які 
вимагають свого вирішення [19].  Розглянуті визначення наукових 
термінів «ділове спілкування» змістовно збігаються з поняттям 
«професійне спілкування».  

З позицій другого підходу акцентується на відмінностях у змісті 
понять «професійне спілкування» та «ділове спілкування». Одні 
дослідники вважають ділове спілкування різновидом професійного (Т. 
І. Власова, А. П. Шарухін, М. М. Данилова та ін.). Інші, навпаки, 
вважають, що професійне спілкування підпорядковане діловому (М. С. 
Барчій, Ю. П. Березуцька, І. П. Радомський, Ю. П. Тимофєєв, Т. Ю. 
Ямчук та ін.). І. П. Радомський зазначає: «Професійне спілкування 
завжди є діловим, хоча не кожне ділове спілкування може бути 
професійним, а лише те, коли суб‘єкти спілкування мають професійні 
інтереси та компетентність» [13, c. 9].  

Г. Є. Улунова визначає професійне спілкування як різновид 
ділового спілкування, спрямованого на досягнення цілей 
професійної діяльності фахівця через реалізацію комплексу 
відповідних комунікативних функцій з пізнання інших суб‘єктів 
спілкування (колег чи відвідувачів-клієнтів), обміну інформацією з 
ними, організації офіційно регламентованої взаємодії в умовах 
досить чітких динамічних характеристик початку, розвитку та 
закінчення процесу [19].  

В. В. Монжиєвська зазначає, що у групі професій ―людина-
людина‖ можуть функціонувати два види спілкування — ділове і 
професійне, які відрізняються за предметом [9]. Ділове спілкування 
спрямоване на створення продукту професійної діяльності, а 
професійне — на його споживання. Ділове спілкування має 
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універсальний характер, а професійне відображає специфіку 
професійної діяльності. 

Детальний аналіз дефініцій «ділове спілкування», «професійне 
спілкування», «професійне ділове спілкування» проведений К. В. 
Джеджерою [6], дав змогу з‘ясувати, що кожна з них характеризує той 
різновид спілкування, який має місце у професійно-трудовому 
середовищі, і не є тотожним один одному. У співвідношенні з іншими 
дефініція «професійне спілкування» репрезентує найвужче значення 
явища спілкування у трудовій сфері і вказує на ті його ознаки, які 
стосуються взаємодії професіоналів з приводу виконання професійних 
завдань. З допомогою дефініції «ділове спілкування» можна розкрити 
значення спілкування в аспекті його зв‘язку з суспільно значущою 
діяльністю, а дефініція «професійне ділове спілкування» вказує на 
взаємозв‘язок між професіоналізмом та діловитістю («ділом») 
учасників комунікативного процесу.  

У наукових дослідженнях проблем професійного спілкування (О. 
Г. Берестенко, М. О. Лазарєв, В. П. Третьяков, І. О. Шинкаренко та ін. ) 
визначено його структуру. Більшість дослідників спираються на 
загальнопсихологічну структуру спілкування Г. М. Андрєєвої, яка 
включає комунікативний (обмін інформацією), перцептивний 
(сприйняття та взаєморозуміння) та інтерактивний (взаємодія як 
форма організації спільної діяльності) компоненти, вчені 
використовують і в якості структури професійного спілкування. 

На думку Т. І. Ліпатової, всі три сторони своєрідно взаємодіють у 
професійному спілкуванні. Специфіка комунікативної сторони 
професійного спілкування полягає в професійному характері 
інформації, що передається. Особливість інтерактивної сторони 
професійного спілкування визначається спілкуванням з колегами, 
фахівець свідомо обирає особливі способи впливу, які можуть сприяти 
досягненню поставленої професійної мети [10].  

У якості структурних компонентів професійного спілкування І. 
О. Шинкаренко включає такі: 1) обмін інформацією між суб‘єктами 
професійної діяльності; 2) вироблення спільної стратегії 
спілкування; 3) сприйняття і розуміння людьми один одного в 
процесі спілкування [20].  

У структурі професійного спілкування О. О. Бодальов виділяє такі 
основні компоненти [11]:  

1) суб'єкти професійного спілкування — наділені свідомістю, 
досвідом, ставленням до партнера по комунікативному процесу 
(іншому); володіють єдиним тезаурусом (схожою системою мови, 
понять, смислових значень) і прийнятими в даному професійному 
співтоваристві нормативами професійного спілкування; вчиняють 
комунікативні дії. Дані суб'єкти одночасно виступають як 
представники професійної групи (Я-соціальне, професійне) і як Я- 
індивідуальність. Індивідуальне і соціально-професійне як 
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атрибутивність суб'єкта професійного спілкування найбільш разом і 
повно виражені в понятті «професійний досвід особистості»; 

2) комунікативна ситуація професійного спілкування — насущне 
актуальне, що вимагає осмислення і дій. Дана ситуація актуалізується 
ззовні — контекстом, а внутрішніми стимулами є цілі і мотиви 
суб'єктів професійного спілкування, які спонукають звертатися один 
до одного; 

3) текст (в широкому сенсі) — семіотична система значень, що 
відображає актуальність ситуації, що виражає сенс і значення 
професійного спілкування; 

4) комунікативні дії свідомо спрямовані на смислове сприйняття 
професійної інформації іншим суб'єктом — тут необхідний зворотній 
зв'язок (як прямий, так і відстрочений): прямий безпосередній 
зворотний зв'язок важливий для осмислення актуальної ситуації 
професійного спілкування «тут-і-тепер»; відстроченій у майбутнє — 
важливий для становлення професійного досвіду. 

Проаналізовані основні структури професійного спілкування 
свідчать про те, що у сучасний психології існують різні уявлення про 
компонентний склад професійного спілкування. 

Для з‘ясування сутності професійного спілкування розглянемо 
основні його характеристики (А. Н. Сухов, А. А. Деркач) [15]: 

1. цілеспрямованість професійного спілкування 
(підпорядковується цілям професійної діяльності);  

2. регламентованість нормативними документами 
(положеннями, наказами, статутами); 

3. функціонально-рольовий характер професійного спілкування 
(полягає у необхідності дотримання професійної етики, 
процедур, професійної лексики тощо); 

4. позиційність або ієрархічність професійного спілкування 
(проявляється у відносинах між фахівцем і споживачем 
(клієнтом), начальником і підлеглим тощо); 

5. проявляється в певних формах та стилях спілкування; 
6. атрибутивність (передбачає спеціально обладнане 

приміщення, просторово оформлення, відповідну обстановку і 
т. п. ). 

Зазаначені характеристики детальніше аналізуються у психолого-
педагогічних дослідженнях (В. К. Бабаєв, В. В. Монжиєвська, Ю. П. 
Тимофеєв та ін).  

В. В. Монжиєвська зазначає, що цілі професійної діяльності і цілі 
спілкування не завжди збігаються. Але при цьому цілі спілкування 
прямо або побічно спрямовані на реалізацію цілей професійної 
діяльності. Відповідність результату професійного спілкування 
поставленим цілям може бути визначено як результативність [9]. 

Характерною особливістю професійне спілкування є те, що воно 
може здійснюватися лише у професійній діяльності [18]. Тобто, зміст 
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професійного спілкування завжди визначається змістом професійної 
діяльності.  

Таким чином, професійне спілкування визначається умовами 
діяльності, типом завдань, що вирішується, способами організації 
самої діяльності, індивідуальними характеристиками учасників і 
взаємовідносинами між ними, а також має вимушений характер та є 
жорстко регламентованим [18]. 

Проявом основних характеристик професійного спілкування є 
його функції [5]:  

1) інструментальна (отримання і передача інформації, яка є 
необхідною для здійснення певної професійної дії, прийняття 
рішення);  

2) інтегративна (об‘єднання ділових партнерів для спільного 
комунікативного процесу); 

3) функція самовираження (демонстрування особистісного 
інтелекту і потенціалу); 

4) трансляційна (передавання конкретних способів діяльності); 
5) функція соціального контролю (регламентування поведінки); 
6) функція соціалізації (розвиток навичок культури ділового 

спілкування); 
7) експресивна (передача й розуміння емоційних переживань 

співрозмовників).  
Кожна з функцій має самостійне значення, але в залежності від 

змістовного контексту процесу спілкування будь-яка з них може стати 
домінуючою. 

Ефективність професійного спілкування визначається системою 
чинників. Спираючись на класифікацію чинників спілкування Б. Ф. 
Ломова, О. Г. Берестенко пропонує три рівні чинників професійного 
спілкування [2]:  

1) на макрорівні аналізується в вплив суспільства, традицій, 
інших культур тощо;  

2) на мезорівні вивчаються вплив середовища, виховання, 
навчання, освіти; 

3) на мікрорівні передбачає вивчення окремих споріднених актів 
спілкування, що виступають як його своєрідні елементарні 
одиниці.  

Дещо інша класифікація чинників професійного спілкування 
запропонована О. О. Бодальовим [11]: 

1) об'єктивні — пов'язані з життєдіяльнісю фахівця і 
послідовністю дій, спрямованих на досягнення високого 
рівня професіоналізму (наявність знань в галузі етики і 
психології професійного спілкування, активна самоосвіта в 
даній сфері); 

2) суб'єктивні — пов'язані з розвиненістю тих чи інших 
особливостей особистості (позитивно впливають на 
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ефективність професійного спілкування: професійна 
спрямованість, високі моральні якості, стиль поведінки і 
взаємин з колегами, високий рівень саморегуляції і 
толерантність до фрустраційної ситуацій, мовна культура, 
емпатійность, високий інтелектуальний рівень, прагнення до 
професійного росту і самовдосконалення; знижують 
ефективність професійного спілкування: конфліктність, 
агресивність, егоцентричність, невпевненість в собі, низький 
рівень розвитку експресивно-мовних, соціально-
перцептивних та організаційних умінь і навичок); 

3) об'єктивно-суб'єктивні, пов'язані з організацією професійного 
спілкування (високий рівень комунікативної компетентності). 

Зазначені чинники мають враховуватися у процесі професійного 
спілкування, щоб мета спілкування була досягнута максимально. 

У наукових дослідженнях професійне спілкування зазвичай 
розглядається у контексті конкретної професійної діяльності (І. О. 
Дубова, В. А. Кан-Калік, О. О. Леонтьєв, В. В. Полторацька та ін.). 
Враховуючи цю обставину, Г. Є. Улунова класифікує професійне 
спілкування за специфікою професійної діяльності й, на цій основі, 
виділяє педагогічне спілкування, спілкування медичних робітників, 
професійного спілкування працівників міліції, спілкування 
працівників податкової інспекції тощо [19]. 

Г. Є. Улунова виокремила основні підходами до вивчення 
професійного спілкування [19]: 1) цільовий – професійне спілкування 
тлумачиться з позицій його цільового призначення; 2) 
функціональний – професійне спілкування визначається через 
притаманні йому функції; 3) структурний – професійне спілкування 
визначається через характеристику структурних аспектів, що його 
утворюють; 4) етапний – професійне спілкування розглядається як 
послідовність певних етапів, що забезпечують його ефективну 
реалізацію; 5) видовий – характеризує певний вид професійного 
спілкування. 

Зазначені підходи дозволяють вивчити ті чи інші аспекти 
професійного спілкування. Використання декількох підходів, що 
доповнюють один одного, дозволяє вивчити феномен професійне 
спілкування більш цілісно.  

Висновки і перспективи. Аналіз досліджень професійного 
спілкування у вітчизняній психології дозволяє зробити висновок про 
наявність певної кількості наукових робіт, що вивчають окремі його 
теоретичні аспекти та незначну кількість практичних розробок. 

Розгляд дефініцій професійного спілкування засвідчив, що не 
існує єдиного підходу до визначення цього поняття у вітчизняній 
психології.  

Поняття професійного спілкування у широкому значенні 
стосується комунікативних якостей, властивих професіоналу; у 
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вузькому значенні – відображає особливості, притаманні певній 
професії. 

Існують також різні уявлення про компонентний склад структури 
професійного спілкування та чинники його ефективності.  

Перспективи подальшого вивчення проблеми професійного 
спілкування вбачаються у проведенні емпіричних досліджень з метою 
конкретизації теоретичних положень, що викладені у статті.  
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PROFESSIONAL COMMUNICATION AS A SUBJECT OF  
RESEARCH IN PSYCHOLOGY 

The article provides a theoretical analysis of approaches to the consideration of 
professional communication in psychology: the concept of professional communication 
is analyzed, its structure and main characteristics are considered, the factors of profes-
sional communication effectiveness are given. 
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Солодчук С.Е. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

В статье осуществлен теоретический анализ подходов к рассмотрению про-
фессионального общения в психологии: проанализировано понятие профессио-
нального общения, рассмотрены его структуру и основные характеристики при-
ведены факторы эффективности профессионального общения. 

Ключевые слова: профессиональное общение, деловое общение, струк-
тура профессионального общения, функции профессионального общения, ха-
рактерные признаки профессионального общения, факторы профессионально-
го общения. 

 
 
 


