
 

Практичне заняття 

 

Тема. Подолання комунікаційних перешкод 

Мета заняття: набути практичних навичок із подолання комунікаційних 

перешкод.  

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття:  

1. Основи менеджменту : Опорний конспект лекцій. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», ч. 

2, 2011.  

2. Додаток 1. Причини комунікаційних перешкод.  

3. Додаток 2. Шляхи подолання комунікаційних перешкод.  

4. Комп’ютери.  

 

Завдання 1. З’ясування причин виникнення комунікаційних перешкод  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для того щоб виконати завдання 1, необхідно скористатися конспектом лекцій і 

додатком 1 та заповнити дані таблиці 1. 

Таблиця 1 

Види причин комунікаційних перешкод  
 

Види причин  Характеристика  Приклади  

Викривлення 

повідомлень у 

результаті великих 

відстаней передачі 

інформації  

Коли інформація передається 

через декількох учасників 

комунікаційного процесу, то 

її зміст може змінюватися  

Продавець сказав старшому продавцеві 

про те, що один покупець був 

невдоволений ціною на молоко 

жирністю 3,2%. Старший продавець 

передав завідувачу, що є скарги від 

покупців, що ціни на молоко високі. 

Завідувач передав комерційному 

директору інформацію, що у 

конкурентів ціни на молочну продукцію 

нижчі, ніж у них. Комерційний 

директор на нараді доповів, що 

необхідно знизити ціни на всі молочні 

товари у зв’язку з появою конкурентів  

Інформаційні 

перевантаження  

…..  …  

   

   

   

 

 

Завдання 2. Розв’язання ситуацій 

  

Ситуація 1. На збутовому підприємстві «Альдомір», що займається реалізацією 

напівфабрикатів, виникла така ситуація: директор звернувся до секретаря із 



проханням передати менеджеру зі збуту, що завтра необхідно проінструктувати 

торговельний персонал щодо характеристик і правил експлуатації нового 

устаткування. Секретар зателефонувала менеджерові зі збуту, в якого гучно 

працюють вентилятори, і передала інформацію, поклавши після цього слухавку. 

Наступного дня під час наради директор запитав у менеджера зі збуту про 

проведення інструктажу і почув, що його не проводили, оскільки менеджер зі 

збуту не знав, що його потрібно було провести. Погукавши секретаря, директор 

з’ясував, що інформацію було передано.  

З’ясувати причини комунікаційних перешкод, що виникли на підприємстві. 

Розкрити шляхи подолання комунікаційних перешкод і розробити напрями 

підвищення ефективності комунікацій на підприємстві «Альдомір».  

 

Ситуація 2. Під час проведення ділової наради на підприємстві «Люкс» між 

менеджером зі збуту і менеджером із виробництва виник конфлікт стосовно 

обсягів виробництва продукції. Директор вирішив його у такий спосіб: він 

доручив менеджерові зі збуту детально дослідити попит до 20-го числа і надати 

звітність з аналізу доходів від реалізації за останній місяць за всіма видами 

товарів строком до кінця тижня, а менеджерові з виробництва – надати звітність з 

аналізу матеріально-технічного забезпечення строком до 20-го числа і дані про 

обсяги виробничої потужності кожного обладнання під час виробництва всіх 

видів товарів до кінця тижня. Коли минув час і настали строки, які встановив 

директор, обидва менеджери зауважили, що вони почули про інші строки, 

причому кожен із них називав різні дати.  

З’ясувати причини комунікаційних перешкод, що виникли на підприємстві. 

Розкрити шляхи подолання комунікаційних перешкод. Розробити напрями 

підвищення ефективності комунікацій на підприємстві «Люкс».  

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Для того щоб розв’язати ситуації завдання 2, необхідно скористатися додатками 1 

та 2. 

 

Варто згадати, що сучасними напрямами підвищення ефективності комунікацій 

можуть бути:  

1. Регулювання інформаційних потоків. Тобто керівник повинен вміти надавати 

раціональний обсяг інформації в різних інформаційних обмінах.  

2. Удосконалення зворотного зв’язку (формулювання запитань наприкінці 

повідомлення, повторення повідомлень або їх частини, застосування різних 

варіантів викладення інформації тощо).  

3. Застосування сучасних інформаційних технологій (електронна пошта, СМС-

повідомлення тощо), що допоможе зберегти потрібну інформацію.  

4. Передавання інформації у вигляді планів, звітів, різних інформаційних 

бюлетенів, оголошень тощо.  

5. Спрощення інформації для кращого її запам’ятовування та ін.  

 



Завдання 3. Розроблення шляхів подолання комунікаційних перешкод  

 

Ситуація 1. У процесі комунікацій між керівником і працівником працівник не 

почув останньої фрази. У результаті цього робота була зроблена не зовсім якісно. 

Запропонувавши шляхи подолання комунікаційних перешкод залежно від причин 

їх виникнення.  

 

Ситуація 2. На підприємстві відбулася нарада у кабінеті директора. У процесі 

комунікації директор бурхливо жестикулював і змінював інтонацію, у результаті 

чого було не зрозуміло, жартує він чи ні. Як наслідок, менеджери середнього 

рівня управління не зрозуміли завдань, які мали бути визначені на цій нараді. 

Запропонувавши шляхи подолання комунікаційних перешкод залежно від причин 

їх виникнення 

 

Ситуація 3. Директор ПП «Лук» за характером дуже запальний та емоційний. Він 

запросив до себе у кабінет менеджера зі збуту, бо надійшла скарга від магазину 

«Катруся» стосовно того, що 100 одиниць товару недопоставлено у термін, 

визначений договором поставки. Директор почав вимагати  терміново завезти 

товар до роздрібного підприємства у необхідній кількості або шукати інше місце 

роботи. Директор так і не з’ясував причину недопоставки товару. А причиною 

виникнення такої ситуації було те, що інше підприємство (ТОВ «Агротес») 

несвоєчасно поставило сировину через форс-мажорні обставини, тому товар не 

був своєчасно виготовлений у необхідній кількості. Згідно з договором поставки 

між ПП «Лук» та магазином «Катруся» порушень не було, оскільки в ньому була 

зазначена така форс-мажорна ситуація, яка звільняла від відповідальності. 

Запропонувавши шляхи подолання комунікаційних перешкод залежно від причин 

їх виникнення 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Для розв’язання ситуацій завдання 3 необхідно скористатися опорним 

конспектом, додатком 2, запропонувавши шляхи подолання комунікаційних 

перешкод залежно від причин їх виникнення.  

 

Додаток 1 

Основні причини комунікаційних перешкод  

1. Викривлення повідомлень унаслідок великих відстаней передачі інформації.  

2. Інформаційні перевантаження.  

3. Несприйняття повідомлення адресатом. Сприйняття в теорії комунікації 

розглядається як погляд індивідуума на реальність. Управлінська практика 

свідчить, що проблеми комунікації найчастіше пов’язані зі сприйняттям. Немає 

двох однакових людей, які б сприймали речі ідентично. Те, що надсилає від-

правник, і те, як інформацію інтерпретує адресат, не збігається за окремими 

позиціями.  



4. Мовні перешкоди. Мова є основою для більшості комунікацій. Практика 

управління підтверджує, що менеджер повинен пристосовувати свої 

повідомлення до рівня аудиторії, вміло добирати слова, конструкцію своїх 

повідомлень і пропозицій.  

5. Несприйняття інформації через статус особи, яка надсилає повідомлення. 

Багаторічний досвід діяльності менеджерів різних рівнів свідчить, що особу, яка 

має вищий статус порівняно з адресатом, цей адресат оцінює як таку, що 

заслуговує на довіру. З іншого боку, повідомлення осіб з нижчим статусом 

вважають менш достовірними.  

6. Перешкоди, пов’язані з опором змінам. Практикою доведено, що люди, як 

правило, чинять опір змінам. Персонал організації може різними шляхами 

протидіяти змінам, побоюючись реорганізації, звільнення (ухилення та відмова 

від виконання вказівок, свідоме перекручення повідомлення тощо).  

 

Додаток 2 

Шляхи подолання комунікаційних перешкод  

1. Створення системи зворотного зв’язку.  

2. Регулювання інформаційних потоків.  

3. Пояснення та обґрунтування своїх ідей до початку їх передачі.  

4. Сприйнятливість до потенційних семантичних проблем.  

5. Контролювання власних жестів, поз, інтонації.  

6. Уважність до почуттів інших працівників.  

7. Врахування соціально-психологічного клімату в колективі.  

8. Вміння уважно слухати.  

9. Налагодження якісного зв’язку.  

10. Виокремлення лише важливої інформації під час передачі повідомлення, 

уникнення зайвої.  

11. Стимулювання на всіх рівнях управління організації впевненості 

співробітників у тому, що реальна поведінка – те, що вони роблять, як чинять, за 

що їх винагороджують і за що карають, – набагато важливіша від того, що 

формально записано і що декларується.  

 
 
 
 
 
Удосконалення комунікацій в організаціях може відбуватися в таких напрямках:  

 

1) Регулювання інформаційних потоків. Керівники на всіх рівнях  

управління повинні усвідомлювати власні потреби в інформації, потреби  

своїх начальників, колег та підлеглих.  

2) Управлінські дії – вимога уваги до комунікацій. Виконання всіх  

управлінських функцій пов'язане як з процесом комунікації, так і з  

використанням інформаційних ролей керівником: контролера,  



розповідальника, джерела інформації.  

3) Система зворотного зв'язку як частина системи контрольно-  

управлінської сфери в організації. Здійснення системи зворотного зв'язку  

може відбуватися через відвідування керівником структурних підрозділів  

організації для доведення до підлеглих важливої інформації та опитування  

працівників.  

4) Система збору пропозицій. Метою таких систем є полегшення  

проходження інформації знизу-вгору, зменшення фільтрації інформації.  

Реалізація цієї системи потребує ящиків пропозицій; гарячих телефонних  

ліній; гуртків якості тощо.  

5) Інформаційні бюлетені у вигляді щомісячних бюлетенів з  

інформацією для всіх працівників. Можуть використовуватися відеозаписи та  

IBM – відеоматеріали.  

6) Сучасні інформаційні технології: персональний комп'ютер;  

електронна пошта; відеоконференція тощо. 


