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Ми спілкуємось так само природно, як і 
дихаємо, і тому навіть не замислюємо-

ся над тим, як це відбувається. Необхідність в 
осмисленні процесу спілкування як такого, що 
вже відбувся, так і того, що має бути, виникає в 
тих випадках, коли воно пов'язано з вирішен-
ням якої-небудь проблеми. Люди, в яких спілку-
вання являється основним видом діяльності (уп-
равлінці, юристи, педагоги та ін.) не можуть доз-
волити собі таку розкіш. Вони не мають права 
починати думати тільки після виникнення про-
блеми, оскільки зобов'язані передбачити її, і 
якщо не попередити її виникнення, то хоча б 
підготуватись до її вирішення. В зв'язку з циг* 
важливо зрозуміти, що спілкування для таких 
людей — це професійна діяльність, якій можна 
і необхідно навчатись. 

Під спілкуванням у психології розуміється 
процес встановлення і підтримки цілеспрямо-
ваного, прямого або опосередкованого тими 
чи іншими засобами контакту між людьми, так 
чи інакше пов'язаними один з одним у психо* 
логічному відношенні [1]. 

Юридична діяльність відноситься до суб'єкт-
суб'єктної діяльності, тобто досягнення її цілей 
протікає в системі «людина-людина». Відпові-
дно, успішність такої діяльності багато в чому 
визначається умінням грамотно і професійно 
будувати своє спілкування. 

Недостатня увага до формування техніки 
професійного спілкування майбутнього юрис-
та під час навчання спричиняє низку проблем, 
які виникають у взаємостосунках з суб'єктами 
професійної взаємодії. Особливо гостро ці про-
блеми відчуваються молодими юристами на 
початку професійної діяльності. Маючи ґрун-
товну спеціальну підготовку, вони нерідко ви-
являються неготовими до налагодження про-
дуктивних професійних взаємостосунків. 

Поняття професійного спілкування має ши-
роке і вузьке значення. У першому випадку 
його можна визначити як комунікативні навич-
ки і якості, властиві професіоналу, на відміну 
від дилетанта. Професіонал розглядається в 
цьому випадку як людина, що має значний 
досвід і високі професійні стандарти. У вузь-
кому розумінні професійне спілкування вклю-
чає особливості, характерні для окремо взятої 

професії. Професійне спілкування — це важ-
ливий засіб і умова розв'язання завдань пев-
ної професійної діяльності. Якщо поза діяльні-
стю люди керуються особистими мотивами, то 
в ході професійного спілкування мета визна-
чається характером та потребами професій-
ної діяльності. 

У науковій літературі поряд з поняттям «про-
фесійне спілкування» [6; 10] часто використо-
вується термін «ділове спілкування» [2; 3; 4; 5; 
7; 11; 13; 15; 18; 19]. Нерідко вони вживають-
ся як синоніми. Крім того, у психологічній літе-
ратурі досить часто виділяються два типи 
спілкування — неформальне і формальне [12]. 
Перше суб'єктивне, не регламентоване, його 
мета й характер багато в чому визначаються 
особистими стосунками людей (мати — дити-
на, чоловік — дружина). Формальне обумовле-
не соціальними функціями людини, регламен-
товане за формою та за змістом (керівник — 
підлеглий). 

Ділове спілкування належить до формаль-
ного, здійснюється у відповідності з деякими 
правилами і спрямоване на встановлення кон-
тактів та підтримку зв'язків між зацікавленими 
у спільній діяльності суб'єктами. 

Ділове спілкування, на думку С.І. Ожегова, — 
це «спілкування, що стосується суспільної, служ-
бової діяльності, роботи» [14, С. 136]. У діловій 
сфері людина проводить значну частину свого 
життя. Тут вона грає цілий ряд специфічних 
ролей: фахівця, керівника, підлеглого, колеги, і 
т.д. Кожна роль виконується у певній ситуації і 
регламентується певними соціальними норма-
ми, правилами. 

Ділове спілкування характеризується тим, що 
його мета визначається завданнями того чи 
іншого виду предметної діяльності — виробни-
чої, обслуговуючої, наукової тощо. Трудова 
діяльність містить у собі спілкування учасників 
взаємодії як необхідний засіб забезпечення її 
ефективності [9, С. 252]. 

В яких би формах не здійснювалося спілку-
вання, воно є діловим, якщо його визначальним 
змістом є соціально-значуща спільна діяльність 
[16, С.9]. 

Спираючись на методологію системного 
підходу, В.А. Співак визначає ділове спілкування 
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як взаємодію соціальних і соціально-економі-
чних систем у процесі і з приводу трудової 
діяльності, виробництва продукції, надання по-
слуг [18, С. 18]. 

Дещо інакше визначає ділове спілкування 
Ю.М. Жуков. На його думку, «ділове спілкуван-
ня є процесом просування у розв'язанні про-
блем шляхом зіставлення (зіткнення, асиміляції, 
узгодження, взаємозбагачення і т.д.) предмет-
них позицій» [8, С. 37]. Як випливає з цього 
визначення, головним у діловому спілкуванні є 
предмет спілкування, тобто спільна справа і 
ставлення учасників до неї. Предметні позиції 
партнерів є визначальними в процесі спілку-
вання, а здатність розуміти предметні позиції 
один одного складає необхідну умову успіху 
ділової комунікації. 

Суттєві особливості ділового спілкування 
краще визначаються у порівнянні з неформаль-
ним. Якщо неформальне спілкування поперед-
ньо не планується, не визначається його мета, 
зміст, то ділові контакти завжди передбачають 
попередню підготовку, планування, визначення 
змісту, мети, прогнозування можливих наслідків. 

У звичайній розмові люди можуть торкати-
ся різних, часто не пов'язаних між собою тем, 
а спілкування має здебільшого інформативний 
характер. Ділова ж розмова не виходить за 
рамки теми, має конструктивний характер, спря-
мована на розв'язання конкретних завдань, 
досягнення певної мети. 

Звичайна розмова, як правило, нікого не зо-
бов'язує приймати рішення та діяти. В ділових 
переговорах обов'язкові висновки, які отриму-
ють на основі узгодження думок, а також роз-
робка взаємоприйнятного рішення та органі-
зація взаємодії партнерів. 

Орієнтуючись на виділені Є.В. Руденським 
[17] структурні компоненти комунікативного 
процесу, можна узагальнити характерні риси 
ділового спілкування: 1) предметом ділового 
спілкування є спільна справа і ставлення учас-
ників до неї; 2) потреба в діловому спілкуванні 
визначається виробничою необхідністю у роз-
в'язанні проблем і веденні переговорів; 3) мо-
тивами ділового спілкування є інтереси спра-
ви; 4) мовні дії регламентуються встановлени-
ми правилами поведінки і мають формально-
рольовий, не особистісний характер; 5) метою 
ділового спілкування є розв'язання професій-
них і соціальних завдань. 

Отже, ділове спілкування — це специфічна 
форма взаємодії людей, що здійснюється на 
основі встановлених норм і спрямовується на 
ефективне виконання спільної діяльності. Діло-
ве спілкування властиве людям, які виконують 
певний вид професійної діяльності. Воно ґрун-

тується на загальних соціально-психологічних 
закономірностях і орієнтується на успішне й 
ефективне виконання професійних обов'язків, 
включає обмін пропозиціями, вимогами, погля-
дами, мотивами з метою розв'язання конкрет-
них проблем, підписання угод чи встановлення 
інших відносин між суб'єктами спільної діяль-
ності. 

На наш погляд, поняття «ділове спілкуван-
ня» є ширшим від поняття «професійне спілку-
вання». Професійне спілкування — це ділове 
спілкування, яке здійснюється в умовах конк-
ретної професійної діяльності і враховує її спе-
цифічні особливості. Будь-яка професія вима-
гає спеціальних знань, умінь, навичок, тому, крім 
загальних закономірностей, необхідно врахо-
вувати і специфічні закономірності ділового 
спілкування, які стосуються певної професії. 

Таким чином, професійне спілкування ми 
можемо визначити як процес встановлення і 
підтримки прямого чи опосередкованого тими 
чи іншими засобами контакту, обумовленого 
професійно значимими цілями, що припуска-
ють відповідальність за їхню реалізацію. Су-
б'єктами професійного спілкування, у нашому 
випадку, є юрист і особа, включена в сферу 
його професійних інтересів. 

Під прямим контактом розуміється спілку-
вання, що здійснюється безпосередньо між 
його учасниками. Як правило, це мовне спілку-
вання. Під опосередкованим контактом розу-
міються відносини, що припускають непряму 
взаємодію. У першу чергу, це спілкування за 
допомогою письмової мови, з використанням 
засобів комунікації тощо. 

Засобами спілкування є вербальні (мовні) і 
невербальні (жести, міміка, пози і т.п.) канали 
інформації. 

Цілі професійного спілкування визначають-
ся характером і ситуаціями професійної діяль-
ності. їх досягнення чи недосягнення свідчить 
про рівень професіоналізму юриста, про якість 
виконання ним своїх службових функцій. 

Відповідальність за реалізацію професійно 
значимих цілей може бути як зовнішньою, на-
приклад, адміністративною (оцінка керівницт-
ва) і нести за собою визначені санкції. Так і 
внутрішньою (психологічною) — як самооцінка, 
що спричиняє підвищення чи зниження пси-
хологічного комфорту, впевненості в собі, рівня 
домагань і т.п. У будь-якому випадку усбідом-
лення відповідальності за результати спілку-
вання припускає контроль за його ходом, що 
вимагає певної психологічної підготовки. 

Формулювання цілей. 
Такі базові характеристики професійного 

спілкування, як його цільова спрямованість і 
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відповідальність, вимагають контролю за ходом 
бесіди. Свідомо контролювати кожен свій по-
ведінковий акт, кожне висловлення в процесі 
бесіди досить складно. Більш того, у непрофе-
сіонала спроба контролювати хід спілкування, 
як правило, викликає скутість і неприродність 
поводження. У людини, що володіє технікою 
професійного спілкування, контроль за цим 
процесом здійснюється «природно», керівниц-
тво спілкуванням не викликає зовнішньої на-
пруженості. 

Складність контролю за ходом професійно-
го спілкування пов'язана і з його іншими ха-
рактеристиками. Ці характеристики є загаль-
ними для всіх професіоналів, що працюють у 
сфері юридичної діяльності. Виділимо найзна-
чущі з них: 

Нормативна регламентація. 
Діяльність юриста досить чітко регламенто-

вана різними нормативними документами 
(Кримінально-процесуальний Кодекс, Закон про 
Оперативно-розшукову діяльність, відомчі нор-
мативні акти і т.д.). Нормативні рамки, у яких 
юрист здійснює свою професійну діяльність, 
сприяють формуванню прагнення суворо дот-
римуватись правових норм, визначають 
відповідні стереотипи поводження і спілкуван-
ня. 

З одного боку, нормативна регламентація 
полегшує процес спілкування, структурує його, 
визначає соціальні ролі, права й обов'язки учас-
ників. З іншого боку, ця характеристика висту-
пає не тільки як фактор позитивно розвиваю-
чого, дисциплінуючого юриста, але і як фактор, 
що ускладнює виконання професійних обо-
в'язків. 

Очевидно, що виконання діяльності жорстко 
регламентованої правовими нормами вимагає 
від юриста постійного контролю за своїми дія-
ми, змушує приймати рішення в чітко визначе-
ний термін. Усе це припускає наявність визна-
ченого набору особистісних характеристик 
(емоційно-вольових, інтелектуальних і ін.) і умін-
ня ефективно будувати процес спілкування і 
керувати ним. 

Часові обмеження. 
Ця характеристика професійного спілкуван-

ня пов'язана з його цільовою спрямованістю і 
нормативною регламентованістю. 

Ситуації професійного спілкування орієнто-
вані на досягнення конкретних професійно зна-
чущих цілей і завдань, час на вирішення яких 
визначено нормативними актами. Часові і нор-
мативні рамки обмежують волю маневру в 
спілкуванні, припускають підвищення його інтен-
сивності. Це може привести до того, що юрист 
буде відноситися до актів професійного спілку-

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ 

вання формально. Наприклад, формально да-
вати пояснення, щоб укластися в термін, вста-
новлений на вирішення заяви чи оперативно-
го матеріалу. Такий підхід не веде до профе-
сіоналізму в спілкуванні, навпроти, він вироб-
ляє мовні штампи для проведення «стандарт-
них» бесід. Спілкуючись у такому режимі, співро-
бітник не враховує особливості особистості 
співрозмовника, контролює хід спілкування 
тільки в межах, необхідних для забезпечення 
формальної сторони справи. 

На відміну від такого підходу, професіонал, 
знаходячись в умовах дефіциту часу, здатний 
визначити і реалізувати найбільше ефективну 
для даної ситуації тактику спілкування. 

Владний характер професійних повно-
важень. 

Дана характеристика випливає з поперед-
ньої, оскільки Закон наділяє юриста (особливо 
представника державної служби) досить ши-
рокими владними повноваженнями. 

Реалізація владних повноважень нерідко 
може приймати конфліктний характер. Прий-
няття рішень у ситуаціях конфліктної взаємодії 
вимагає від юриста здатності аналізувати і 
прогнозувати наслідки своїх дій; емоційної 
урівноваженості — і у той же час рішучості; 
при необхідності — твердості в діях за поваж-
ного ставлення до людей. 

У процесі спілкування наявність владних 
повноважень провокує їхнього носія на роль 
«господаря становища», людини, що визначає і 
диктує хід спілкування. Займаючи таку пози-
цію, юрист не бачить особистості співрозмов-
ника чи бачить її вкрай односторонньо. До відо-
мих стереотипів такого «владного» спілкуван-
ня відносяться: «Питання тут задаю я!», «Ви ро-
зумієте, куди ви потрапили?», «Від нас так про-
сто не ідуть!». Зокрема, це властиво деяким 
юристам, представникам силових структур. 
Спілкування в такому стилі може бути ефек-
тивним з юридично неграмотним суб'єктом чи 
з людиною, слабкою в особистісному плані. 
Однак, силові правоохоронні структури покли-
кані боротись із серйозними злочинами, про-
тистояти організованій злочинності; що при-
пускає протистояння сильного й хитрого суп-
ротивника. У цьому випадку юристи повинні 
бути озброєні ефективними засобами профе-
сійного спілкування. 

Вимушений характер спілкування. 
Ситуації професійного спілкування юриста 

носять здебільшого вимушений характер для 
його співрозмовників. Як правило, ці ситуації 
пов'язані з юридичними проблемами, як у сфері 
карного, так і цивільного законодавства. У про-
цесі вирішення таких проблемних ситуацій пе-
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редбачаються не просто потенційно конфліктні 
відносини, але і досить жорсткі форми конф-
ліктної взаємодії, аж до відкритої протидії. 

Вимушеним спілкування буває і для самого 
юриста. Мова йде про ситуації, коли співроз-
мовник неприємний юристу через якісь осо-
бисті обставини, але оскільки той, наприклад, є 
цінним джерелом інформації чи вигідним 
клієнтом, юрист просто зобов'язаний з ним 
спілкуватися. Більш того, у цих випадках співро-
бітник як професіонал не має права зовні по-
казувати співрозмовнику своє негативне відно-
шення. 

Рольовий характер спілкування. 
Юрист є носієм цілком визначеної соціаль-

ної ролі, що припускає наявність широкого кола 
прав і обов'язків. Наприклад, соціальна роль 
представника державної служби накладає на 
професійне спілкування юриста вже розгля-
нуті нами характеристики (регламентованість, 
вимушений характер, відповідальність тощо). 

Однак, у даному випадку, нас цікавить не 
соціальна роль юриста, а його психологічні ролі, 
що він повинен приймати, щоб досягти цілей 
професійного спілкування. Мова йде про си-
туативні рольові позиції, про ролі «тут і тепер», 
господаря становища і підлеглої сторони і т.п. 
Очевидно, що в залежності від партнера по 
спілкуванню і ситуації юрист повинен уміти 
грати різні психологічні ролі. 

Підвищена стресогенність. 
Професійна діяльність юриста в ряді випадків 

носить дуже напружений, відповідальний харак-
тер. Головним чином, це може бути пов'язане 
з протидією зацікавлених осіб. Форми такої 
протидії можуть виражатися в неправомірному 
впливі на юриста і носити як явний, так і за-
маскований характер. Крім того, самостійне 
стресове тло створює і сам по собі конфлікт-
ний характер юридичної діяльності. 

Нерідко нервово-психічні перевантаження 
приводять до розвитку стійких станів психічної 
напруженості, емоційної нестійкості, появі не-
вротичних реакцій, психосоматичних функціо-
нальних розладів і різних захворювань на цьо-
му ґрунті. 

На підставі викладеного матеріалу прихо-
димо до висновку, що за родом своєї діяль-
ності юрист повинен не просто контролювати 
процес спілкування, а ще й аналізувати його, 
враховуючи виділені специфічні характерис-
тики професійного спілкування у сфері юри-
дичної діяльності Це припускає прораховування 
цілей співрозмовника (як явних, так і замаско-
ваних), його психологічних ролей, виходячи з 
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чого юрист визначає тактику і керує ходом 
спілкування. Зробити контрольоване спілкуван-
ня «природним» можна за допомогою оволо-
діння психологічною технікою спілкування, яка 
може включати в себе: техніку психологічного 
впливу; психотехніку визначення внутрішнього 
стану людини за зовнішніми ознаками пове-
дінки; техніку встановлення психологічного кон-
такту і довірливого спілкування; психотехніку 
конфліктної взаємодії. В подальшому доціль-
но розробляти психологічний інструментарій 
професіонального спілкування (методи, прийо-
ми, техніки) і уміння його творчого застосуван-
ня в професійній діяльності юриста. 
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