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 Ми не бажаємо пливти за течією. 

Ми створили свою ріку. 

Ми самі визначаєм течію, 

            силу натиску та напрямок потоку. 

             Це − наш вибір! 

Це − наше життя! 

 

Вадим Рахліс, Олена Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Отже, почнемо із шести правил Аркадія Вайнера1 або Гліба Жеглова 2, 

як Вам буде зручно. 
1. Коли розмовляєш з людьми, частіше посміхайся. Люди це люблять. 
2. Умій уважно слухати людину і намагайся спрямувати її на розмову 

про неї. 
3. Якомога швидше знайди в розмові тему, яка близька й цікава 

cпівбесіднику. 
4. З першого моменту вияви до людини щиру зацікавленість (це 

просигналізує, що ти її розумієш). Не показуй цього, а щосили намагайся 
проникнути в неї, зрозуміти її, дізнатись, чим живе, ким є. 

5. Навіть «здрастуй» можна сказати так, щоб дуже образити людину. 
6. «Сволота» можна сказати так, що людина розтане від задоволення. 
На цьому підручник можна було б і закінчити, якби переговори завжди 

належали до точних наук. Однак буває так, що переговори не спрогнозуєш, 
крім того, їх у принципі спрогнозувати важко. Тому правила правилами, а 
переговори переговорами. 

Вищенаведені правила належать до тих базових принципів, на яких 
будується нормальне людське спілкування. І за кожним правилом ховається та 

                                                           
1 Вайнер, Аркадій (1931–2005) – відомий письменник, сценарист і драматург (роки творчості: 1969–

2005). Його найвідоміший роман «Ера милосердя» (1976) ліг в основу сценарію фільму «Місце зустрічі 

змінити не можна». 
2 Для тих, хто пам’ятає гучний у СРСР у 80-ті рр. художній фільм «Місце зустрічі змінити не можна». 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ПРАВИЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ 
ТЕМА 1.1 

ВСЕ ПРО ПИТАННЯ 
 

Завдання 
 

  Ознайомитися з видами питань.  

  Сформувати розуміння вимог до правильного питання.  

  Сформувати навички постановки правильно складеного питання. 

  Сформувати розуміння ролі чітко сформульованих питань і техніку їх 

постановки. 



чи інша тема, викладена в цьому підручнику. Тому під час розгляду кожної 
теми ми будемо посилатись на одне або кілька правил Аркадія Вайнера, щоб 
після закінчення вивчення дисципліни ці правила ввійшли у Вашу 
підсвідомість, і Ви застосовували їх завжди у встановленні контакту і 
подальшому спілкуванні з людиною. Зазначимо, що Аркадій Вайнер лише 
спростив правила людського спілкування. А створив їх знаменитий Дейл 
Карнегі 3 80 років тому. Основні із цих правил: 

1. Проявляйте щирий інтерес до інших людей. 

2. Посміхайтеся! 

3. Пам’ятайте, що для людини звук її імені є найсолодшим і 

найважливішим звуком людської мови. 

4. Будьте гарним слухачем. Заохочуйте інших розповідати Вам про себе. 

5. Ведіть розмову в колі інтересів Вашого співрозмовника. 

6. Давайте людям відчути їх значущість. Робіть це щиро. 
Тепер можете знайти відмінності в правилах. Однак важливий сам підхід 

згаданих авторів до комунікації з опонентом (партнером). 

Із чого ж починається спілкування? Звичайно ж, з першого контакту з 

опонентом 4 . Тому далі ми розглянемо всі правила встановлення такого 

контакту. А почнемо з того, як правильно ставити питання? Навіщо вони потріб-

ні? І які типи питань бувають? Без постановки правильного питання не може 

бути правильного спілкування. А правильне спілкування – це, мабуть, таке 

спілкування, яке приводить нас до поставленої мети. Отже, дещо з теорії. 

Питання бувають відкритими і закритими. Почнемо з простіших і менш 

прийнятних у правильному спілкуванні закритих питань. 

Закриті питання – це питання, на які людина може відповісти тільки 

«так» або «ні». Коли Ви ставите закрите питання, то змушуєте співрозмовника 

приймати рішення! 

Як сформулювати закриті питання? Просто проговоріть із запитальною 

інтонацією просте розповідне речення! Тут можна провести аналогію із 

загальними питаннями в англійській мові. Приклади питальних запитань із 

непитальних пропозицій (тільки інтонація змінена!): 

– «Ви купите?»; 

– «Це Вас цікавить?»; 

– «Ви згодні?». 

Що ще можна сказати про закриті питання? Їх краще взагалі не ставити 

або використовувати якомога рідше й лише під час закінчення спілкування.  

Чим же так не вигідні закриті питання? Найголовніше в тому, що 

вони змушують опонента приймати рішення, оскільки мають обмежену 

кількість відповідей, лише «так» або «ні». Тому, якщо ми починаємо 

спілкування із закритих питань, опонент змушений одразу, без попередньої 

інформації і з’ясування його інтересів приймати рішення. А тепер вгадайте, 

                                                           
3
Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей. Вид-во: КМ-БУКС, 2000. – 256 с.  

4 Павленко, О.О. Теорія і практика навчання ділової комунікації: монографія. / Олена Олександрівна 

Павленко. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2003. – 261 с. ISBN 966-95598-4-7 

 



яким буде це рішення? Звичайно ж, негативним! І не тому, що Ваш опонент 

налаштований одразу агресивно або негативно. А через спрацювання захис-

ної реакції неокортексу (кори головного мозку). 

Наш мозок має три шари: нижній, середній і верхній. Далі, розглядаючи 

методологію Марка Гоулстона 5 в адаптованій версії В. Рахліса, ми з’ясуємо 

роль цих шарів. А поки скажемо, що нижній шар – мозок рептилії – відповідає за 

поведінку типу «вкусити або втекти». Він відповідає за дії та реакції, які не 

потребують довгих роздумів. Також він може змусити Вас завмерти в разі 

небезпеки або сильного стресу, як це відбувається із зайцями, які потрапили 

під світло фар на дорозі. Це саме відбувається з нами, коли нам, 

непідготовленим через брак інформації, на початку спілкування ставлять 

закрите питання. Ми навіть не можемо думати до ввімкнення механізму 

захисту, а саме нижнього шару мозку, тобто «біжи». І на закрите питання на 

початку спілкування ми відповідаємо природно «ні!». Хоча, можливо, ми б 

відповіли «так», якби були спокійнішими, а для цього нас не слід дратувати на 

початку спілкування закритими питаннями. Та й взагалі закриті питання 

змушують «бити, бігти або завмерти». Чим ще небезпечні закриті питання? 

Вони збудливо впливають на підсвідомість людини. Тобто в крові людини 

утворюються гормони стресу або збудження, деякі окситоцини: адреналін, 

серотонін, дофамін тощо. І якщо людина не володіє навичками управління 

стресом і самовладання, в неї починає свою роботу нижній шар мозку, шар 

рептилії.  

Уявіть собі, що Ви будете просити про допомогу свого колегу в такий 

спосіб: «Андрію, ти зможеш надати допомогу в установці потрібної мені 

програми на комп’ютер після роботи?». Це питання людини, що погано 

розуміється на веденні діалогу і техніці постановки запитань. Людина, котра 

ставить таке запитання, не враховує вимоги до хорошого запитання (про які 

йтиметься далі), не враховує інтереси іншої Сторони, оскільки починає з 

питання, що змушує опонента приймати швидке рішення. А враховує тільки 

свій інтерес і свою потребу. У 99% випадків відповідь на таке запитання буде 

«ні!».  

Або Ви, кваплячись, запитуєте у дитини: «Ти підеш у магазин?». На що 

дитина практично завжди відповість: «Ні, я зайнятий, роблю уроки, які ти 

сказав/ла швидко зробити!» тощо.  

Або ще поширена ситуація з бізнес-переговорів між двома Сторонами 

після обговорення попередніх умов договору. «Ви будете підписувати 

договір?» – запитує перша Сторона. «Ні!» – відповідає друга Сторона. «Нас не 

влаштовують такі-то пункти ...». І знову все починається з початку або майже 

з початку, оскільки щойно було отримано відмову. 

До закритих питань належать також альтернативні й ситуативні питання.  

                                                           
5 Гоулстон М. Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров! – Изд-во «Манн, Иванов и 

Фебер», 2020. – 272 с. 



Альтернативні питання – тип закритих питань, який передбачає вибір 

без вибору і має обмежену кількість відповідей. Приклад: «Вам зручніше 

зустрітися завтра або післязавтра?» 

Ситуативні питання породжують сам діалог зі співрозмовником, 

змушуючи його відповідати «так». Наведемо приклад діалогу із ситуативним 

питанням: 

Продаємо страховий поліс, і клієнт абсолютно байдужий. 

• Клієнт: «Дожити б до пенсії, вона для мене важливіша, ніж те, що 

відбувається зараз». 

• Продавець: «Так, зрозуміло, подивіться на цей вид пенсійного 

страхування. Ми намагаємось ураховувати індивідуальні особливості та 

бажання клієнта! Адже для Вас важливо, що відбувається зараз!». 

І, напевно, все ж таки клієнт відповість «так». 

Крім того, ситуативні питання застосовуються на початку діалогу. 

Пам’ятаєте «small talk»: вступне спілкування для створення емоційного 

контакту з опонентом (про емоційний контакт ми ще поговоримо). Саме на 

початку спілкування ми налаштовуємо опонента на позитивний лад і можемо 

використовувати ситуативні питання. Однак не зловживайте ними, адже вони 

закриті. 

Альтернативними питаннями також не слід зловживати і застосовувати 

їх можна тільки в другій частині діалогу. Ставте альтернативні питання, якщо 

хочете наштовхнути співрозмовника на певну думку або запропонувати йому 

вибір з двох чи більше варіантів. Важливо: всі варіанти мають задовольняти 

опонента і Вас, але один із них буде кращим для Вашого клієнта або партнера. 

Закриті питання потрібні, щоб розкрити будь-які факти (або 

поверхневу інформацію) з власного життя співрозмовника, щоб їх можна 

було використовувати для побудови подальшого діалогу.  

Використання лише закритих питань робить спілкування нудним і, 

звичайно ж, дуже швидким. 

На жаль, за нашими спостереженнями, більше половини питань у 

діалогах, які ми ведемо, закриті. Тому навіть тоді, коли ми досягаємо своєї 

мети, інша Сторона далеко не завжди задоволена і, можливо, більше не схоче 

мати з нами справу. 

NB 6 !!! А як же потрібно ставити питання? І яке питання потрібно 

ставити, щоб отримати потрібну нам відповідь? Це, звичайно ж, рятівне 

відкрите питання. 

Відкрите питання передбачає необмежену кількість відповідей. Воно 

починається з питального слова: як? що? чому? навіщо? коли? де? тощо. 

Відкрите питання передбачає, що відповідь міститиме декілька фраз або 

слів. Відкриті питання допомагають співрозмовникові не тільки заспокоїтися 

і розкритися, але й відчути Ваш інтерес до себе. 

                                                           
6 Ця наша позначка NB означає Nota Bene!, що з латинської мови перекладається як «Запам՚ятайте!». 



Іноді Ви можете отримати розгорнуту відповідь і на закрите питання – 

це означає, що співрозмовник просто хоче з Вами спілкуватись або, 

наприклад, він дуже скучив. 

Відповідь на питання «Як справи?» зазвичай однозначна, тобто закрита. 

Тому таке питання більше використовується для вітання, як в англійській мові 

«How do you do», ніж для отримання відповіді. 

Існує правило: коли співрозмовник відповідає на питання не так, як 

хочеться Вам, це не він винен, це Ви так поставили питання! 

NB!!! Ставте відкриті питання, якщо хочете почути суб’єктивно 

важливі для співрозмовника речі. 

NB!!! Форма питання визначає відповідь на нього. 

Якщо ми говоримо про питання, існує таке поняття, як помилкова 

думка. 

Нашим питанням ми формуємо у співрозмовника помилкову думку. У 
нього ще недостатньо інформації, щоб висловити своє ставлення: «хочу – не 
хочу». Але у нього немає вибору. Питання вже поставлено, а отже, 
підсвідомість співрозмовника автоматично починає шукати відповідь, і ось 
відповідь готова: «Не хочу». Насправді співрозмовник не може сказати точно, 
ми його занадто рано запитали. Будьте обережними в питаннях. 

З одного боку, помилкова думка – сильна зброя в руках досвідченого 
маніпулятора, а з іншого – невчасно сформована помилкова думка – гаран-
тія повної поразки на переговорах. Траплялись ситуації, в яких тільки 
покваплива помилкова думка співрозмовника призвела до неможливості 
подальшого ведення переговорів. 

Тепер ми знаємо про основні типи питань і коли їх правильніше ставити. 
А як же створити правильне питання? Так, саме створити! Адже від правильно 
поставленого запитання залежить отримання потрібної Вам відповіді, а отже, 
досягнення мети діалогу або переговорів. 

Далі поговоримо про основні вимоги до правильного складання питання. 
Таких вимог усього три, тому їх не дуже складно запам’ятати. Набагато 
складніше почати відразу застосовувати ці вимоги у формулюванні будь-якого 
питання. 

 

Правильно складене питання: три основних вимоги 
Перша вимога до складання правильного питання – це конкретність, 

або визначеність. Що це означає? Це означає однакове розуміння цього 
питання всіма Сторонами переговорів. Тобто щоб ніхто навіть не спробував 
інтерпретувати питання по-іншому. Питання не має бути двозначним або 
неточним. Наприклад: «Завтра буде гарна погода?». Це питання – закрите і 
двозначне. За якими ознаками це зрозуміло? Перша ознака: для кожної 
людини існує своє розуміння «гарної погоди». Для когось гарна погода – це 
сонячний день, а для когось – снігопад або літній дощ. Друга ознака невиз-
наченості такого короткого, здавалося б, питання – незрозумілість: де 
конкретно? Буде незрозуміло, «гарна погода» в Києві чи в Дніпрі, наприклад? 
Тобто робимо висновок, що це питання не відповідає першій вимозі до 
правильного питання: конкретності й визначеності. 



Друга вимога до складання правильного питання: кожне питання 

має бути простим, а не складним (яке складається більш ніж з однієї 
частини). Уявімо собі, що співробітника мають просувати кар’єрними 
сходами, однак він про це не знає. На питання до керівника: «Просунете Ви 
мене кар’єрними сходами і підвищите мені зарплату?» інтуїція (підсвідомість) 
керівника може відповісти негативно, оскільки наказ на його підвищення вже 
підписаний. Наша інтуїція розгублена такою постановою питання, якщо 
перша половина помилкова, а друга – істинна (якщо наша інтуїція стикається 
із складним питанням, вона зазвичай звертає увагу на його першу частину). 

Третя вимога до складання правильного питання – це кореляція або 

співвідношення із проблемою, яку ми хочемо розв’язати. Правильне питання 

дає змогу отримати відповідь, яка співвідноситься з Вашою проблемою, а не 

інтерпретацію співрозмовника. Просто Ви повинні розуміти те, про що Ви 

запитуєте. От і все! Приклад зі сфери бізнесу, а ще точніше, інвестування. Ви 

хочете покласти гроші на депозит у банк, при цьому питання ставите так: «А 

наскільки хороший банк Аваль?». Начебто й відкрите питання, але зовсім не 

корелює із контекстом, який Ви мали на увазі. Банк-то може бути і хорошим з 

погляду надійності або часу перебування на ринку, проте саме щодо 

розміщення депозитів із таким же індексом надійності є банки й краще. Отже, 

і ставити питання потрібно по-іншому: «Який банк найбільш привабливий для 

розміщення депозиту, виходячи з його надійності?». Таке питання корелює з 

Вашою метою і співвідноситься з нею. 

А тепер ми переходимо до особливо цікавої теми, яка стане завершальною 

в тематиці питань, а саме: точно сформульоване питання. 

 

ТОЧНО СФОРМУЛЬОВАНЕ ПИТАННЯ7 

Точно сформульоване питання (ТСП) – це інструмент у переговорах, 

який допомагає виконанню відразу кількох завдань. 

Насамперед потрібно згадати, що є головною перешкодою у 

встановленні контакту. Наступні приклади продемонструють її. Згадайте, коли 

під час спілкування з кимось із Ваших знайомих Ви хочете торкнутися 

незручної для них теми, якою буде їхня реакція? Або, наприклад, коли батьки 

намагаються з’ясувати у дитини, чи виконала вона домашнє завдання. Виникає 

перешкода – невдоволення або агресія. Так ось, ТСП прибирає це 

невдоволення й агресію, причому дуже швидко. Питання: «Як ми можемо 

розв’язати проблему, що виникла?» знімає агресію, оскільки змусить 

співрозмовника подумати. Але це ще не все. 

Існує також перешкода в спілкуванні, а саме: недовіра. Недовіра 

співрозмовників один до одного заважає рухатись у напрямі до домовленості. 

ТСП зупиняє недовіру. Геніальність цієї техніки дуже добре пояснюється тим, 

про що пише психолог Кевін Даттон у своїй книзі «Фліпноз. Мистецтво 

миттєвого переконання» 8. Він розповідає про те, що ж називає невір’ям. 

                                                           
7  Цей інструмент переговорного процесу введено в обіг, названо й описано авторами 

(В. Рахліс & О. Павленко). 
8Даттон, К. Флипноз. Искусство мгновенного убеждения. Изд-во «Питер», 2020. – 416 с.  



Недовіра (невір՚я) – це активний опір усьому, що говорить інша 

Сторона, повне відторгнення (Даттон К., 2020). Це те, з чого зазвичай 

починаються переговори двох Сторін. 

Якщо Ви не оволодієте умінням правильно конструювати і своєчасно 

ставити ТСП, то у Вас все закінчиться розбірками, тобто кожен з вас 

доводитиме свою думку за допомогою «чарівних» аргументів і 

«компетентних» джерел тощо. Ви будете «бити один одного» вербально, 

наскільки вистачить сил, і це буде боляче для обох Сторін. Тому, щоб 

прибрати недовіру й агресію, потрібно поставити ТСП, а отже, дати 

співрозмовнику ілюзію контролю над ситуацією. Однак прибрати агресію, 

невдоволення і недовіру – це тільки проміжні кроки до нашої мети! Ви 

повинні, використовуючи інтелектуальну складову опонента, переконати його 

у Вашій думці, наче передавши йому контроль над ситуацією. Ви маєте 

використовувати емоційну та інтелектуальну енергію опонента з метою 

підвести його до Вашої думки, після чого зробити так, щоб він сам почав 

переконувати Вас у Вашій думці! Пам’ятайте, що недовіра – це стіна, яка 

тримає наші переконання під нашим же контролем. 

NB!!! Отже, ми маємо ставити співрозмовнику не просто відкриті 

питання, а точно сформульовані питання, які починаються з питальних слів: 

як? що? іноді чому? 

Ви можете заперечити, що цих слів замало. Це правильно. Але існують 

модифікації цих слів: яким чином? чого? через що? як би? яка мета? тощо. 

Більше ніяких слів. На питання «хто?», «коли?» і «де?» Ваш опонент 

відповідатиме, не зовсім розуміючи значення питання. Питання «чому» 

звучить як звинувачення і викличе зустрічний напад. У жодному спілкуванні 

не використовуйте слово «чому»! 

NB!!! Тільки в одному випадку слово «чому» може служити 

просуванню до мети переговорів. Коли питання веде Вашого співрозмовника 

до тих висновків, до яких Ви його спонукаєте. «Чому Ви повинні 

дослухатися до моїх рекомендацій?» – це один із прикладів. «Чому Ваша 

компанія повинна прийняти саме це рішення?» – ще один приклад. 

NB!!! Не забувайте про важливість інтонації та міміки, а також про 

шанобливе ставлення до опонента. У всіх інших випадках ставтесь до 

питального слова «чому» негативно, тобто як до забороненого до застосування 

слова! 

А тепер наведемо приклади переробки питань з неправильних (в 

основному закритих) у точно сформульовані питання. 

Питання «Це схоже на те, що Ви хотіли б?» може перетворитися на «Як 

Вам це подобається?» або «Як щодо того, щоб це допомогло Вам?». Ви також 

можете запитати: «Що не допоможе Вашим інтересам?», і, швидше за все, 

отримаєте від свого опонента чимало корисної інформації. Навіть таке 

обвинувальне питання, як «Чому ти це зробив?» може перетворитись на ТСП 

«Які причини змусили тебе так вчинити?», яке прибирає напругу і більше не 

виглядає обвинувальним. 

Отже, наведемо список точно сформульованих питань. 
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