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к.е.н., асистент Майборода Т. М., 

студентка Алексенко В. О. 
Сумський державний університет 

 
Як показують дослідження, люди, зайняті в управлінні, витрачають на 

спілкування приблизно 80 % свого часу. Спілкування – це процес взаємодії 
хоча б двох людей, який спрямований на взаємне сприйняття, на встановлення 
і розвиток взаємозв’язків і надання взаємовпливу на погляди і поведінку. 

На відміну від дружнього спілкування в ділове люди вступають при 
необхідності і дуже часто від успішності ділового спілкування залежить успіх 
компанії. І якщо з одними діловими партнерами налагодити контакт досить 
легко, з іншими можуть виникнути певні труднощі. Часто людина 
зіштовхується з тим, що її слова сприймаються співрозмовником у 
неправильній формі, не зважаючи на всі старання та докладені зусилля. 
Складається враження, що партнер встановлює для себе бар’єри, через які 
слова проходять у зміненій до невпізнанності формі, або не проходять взагалі.  

Бар’єри спілкування – це психологічні перешкоди, що виникають в 
процесі спілкування і перешкоджають взаєморозумінню.  Вони можуть бути 
пов’язані з характерами людей, їх поглядами, манерами, індивідуальними та 
мовними особливостями. Існують наступні види бар’єрів:  

1. Перцептивний бар’єр – це бар’єр сприйняття. На ефективність 
комунікації безпосередньо впливає настрій, з яким з нами ведуть розмову. 
Байдужий тон і  незацікавленість, які видаються мовою тіла, відбивають 
бажання у співрозмовника вести з вами розмову. Він стає невпевненим в 
успіху бесіди.  

Щоб уникнути перцептивного бар’єру, потрібно почати розмову з 
позитивних нот і утримувати їх протягом усієї бесіди. Також не будуть 
зайвими щирі посмішки, доречна жестикуляція та обов’язковий зоровий 
контакт зі співрозмовником. 

2. Інший вид бар’єру – поведінковий. Причиною неприязні з боку 
співрозмовника може бути пишномовний тон. Якщо при веденні бесіди вся 
інформація проходить через призму поблажливості, це шкодить комунікації і 
псує враження про співрозмовника. Принижена самооцінка також може бути 
причиною виникнення бар’єру.  

Для уникнення потрібно навчитися сприймати співрозмовника рівним 
собі. Потрібно хвалити людину за гарно виконану роботу, навіть якщо вам 
здається, що ви могли б виконати її краще. Не слід забувати про зоровий 
контакт та посмішку. 
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3. Мовний бар’єр виникає між носіями різних мов. Крім того, він 
можливий між людьми з різним рівнем компетенції в визначеній області. Ви 
навряд чи зможете зрозуміти співрозмовника, якщо у своїй промові він 
використовує незнайомі слова. При розмові зі стажерами ви не досягнете з їх 
боку розуміння, якщо будете вживати професійні жаргонізми. Скоріш за все 
ви навіть вселите в них невпевненість у власній профпридатності.  

Рішенням є спрощення мови до рівня співрозмовника. Але варто 
розрізняти спрощення мови і поблажливість, властиву людям із завищеною 
самооцінкою. 

4. Емоційний бар’єр може виникати через невпевненість, злість, жаль 
або надмірну радість та захват. Як відомо, на робочі комунікації можуть 
накласти відбиток домашні турботи, і навпаки. Колеги та партнери можуть 
пропускати частину інформації повз вуха, навіть самі того не помічаючи, коли 
відчувають емоційне напруження, коли зайві думки не дають їм спокою. Такі 
люди стають дратівливими та прискіпливими до будь-яких слів 
співрозмовника, перебуваючи не в дусі, а при надмірній радості під час 
робочого діалогу є ризик схвалення відверто абсурдної ідеї.  

Щоб уникнути емоційного бар’єру, потрібно навчитися контролювати 
свої емоції, не давати їм брати верх над вами і не дозволяти впливати на 
спілкування з іншими людьми. А якщо така річ все ж неминуча, треба вести 
бесіду зі співрозмовником нейтрально.  

5. Культурний бар’єр може виникнути при комунікації представників 
різних культур. Але відмінності культури можуть проявлятися не тільки в 
спілкуванні з іноземцями або представниками іншої віри. Якщо ви 
розповідаєте про свято з тортом людині, якій протипоказане солодке, це точно 
зіпсує їй настрій.  

Для рішення даного бар’єру потрібно вивчити співрозмовника 
заздалегідь і вести розмову максимально тактовно. Якщо ви не дуже знайомі з 
культурою співрозмовника і є ризик бовкнути щось не те, потрібно ввічливо 
пояснити це людині віч-на-віч.  

6. Гендерний бар’єр виникає через неоднакове мислення чоловіків і 
жінок та може виявитися причиною непорозуміння, адже жінкам властиве 
інтуїтивне мислення, чоловікам – логічне. Звісно, ці стереотипи відносяться не 
до всіх. Крім того, те, що прийнято по відношенню до чоловіка, може бути 
недоречним і неетичним по відношенню до жінки. 

Для позбавлення гендерного бар’єру, потрібно не розділяти 
співрозмовників за статевою ознакою і сприймати їх як рівних собі. 

Як ми бачимо, комунікативні бар’єри у спілкуванні можуть бути 
спричинені різними чинниками. Існує багато інших факторів, які впливають 
на успішність та ефективність ділового спілкування, таких як культура 
спілкування, мовний та діловий етикет, ораторські здібності тощо. Але 
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розуміння бар’єрів та перешкод до ефективного спілкування та знання щодо 
рішень їхнього подолання є початковим важливим етапом для кожного 
менеджера для успішного ведення комунікацій з колегами, співробітниками та 
партнерами.  
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