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Текст лекції
6.1. Основні поняття
Ефективне управління персоналом організації складається з двох дій
менеджера:
– керівництва;
– лідерства.
Керівництво – це процес управління на основі офіційних дій

менеджера як посадової особи організації. Організація делегує менеджеру
частину своїх повноважень у відповідності з посадою, яку він займає. Таким
чином, керівництво персоналом здійснюється через повноваження посади,
яку займає менеджер. За суттю керівництво полягає у підкоренні персоналу
посаді і, відповідно, менеджеру, який її займає.
Лідерство – це управлінський процес на основі особового впливу
менеджера на окремих людей і групи.
Якщо керівником менеджер стає внаслідок заміщення їм певної посади
і наділення його відповідними посадовими повноваженнями, то лідером в
колективі менеджер може стати тільки використовуючи вміння особового
впливу на людей. Керівники, які не бажають і не вміють впливати на людей,
здійснюють тільки офіційні керівні функції в межах посадових повноважень,
що, безумовно, різко знижує ефективність управління. З іншої сторони,
людина, яка має великі здібності особистого впливу на людей, але
позбавлений можливості бути керівником (займати керівну посаду), як
правило. стає в організації неформальним лідером, що також не сприяє
зростанню ефективності управління в організації. І тільки при поєднанні
керівних і лідируючих дій управління менеджера персоналом стає
ефективним.
6.2 Види впливу менеджера
В практиці управління персоналом найбільш часто менеджери
використовують сім видів особового впливу:
– на основі примусу;
– на основі винагороди;
– експертний вплив;
– харизматичний (еталонний) вплив;
– законний (традиційний) вплив;
– на основі переконання;
– на основі участі.
Вплив на основі примусу
Вплив ґрунтується на страху робітника позбутися певних матеріальних
і моральних благ, якими він користується. Організується вплив наступним
чином. При наймі на роботу робітнику, у залежності від його професійного
рівня, займаної посади і функціональних обов’язків, надається певна система
матеріальних і моральних благ. В якості матеріальних благ можуть
виступати: заробітна плата, преміальні виплати, оплата проїзду у
громадському транспорті, оплата комунальних послуг родини робітника,
оплата утримання дітей робітника у дошкільних закладах і навчання у
престижних навчальних закладах, надання службової квартири та ін. В якості
моральних благ можуть бути надані: можливості для посадового росту,
робота у творчому високопрофесійному колективі, ефективна система
моральних заохочень в організації, можливості для розвитку аналітичних і
творчих здібностей робітника та ін. Основні вимоги до благ: ділимість і
зворотність. Ділимість проявляється у тому, що робітнику доцільно надавати
не одне благо, а цілий набір, систему благ у відповідності з потребами,
професійністю робітника і цілями трудового процесу. Наприклад, заробітна
плата, перспектива перспективного росту, оплата навчання сина або доньки у
престижному навчальному закладі, оплата проїзду у транспорті та ін.
Зворотність благ виявляється у можливості їх “відняття” (службова квартира)
або призупинення користування йми (преміальні виплати).

При укладанні трудового договору
і наданні благ менеджер
попереджує робітника про те, що у разі порушення їм умов трудового
договору (не підкоренні впливу), менеджер має право позбавити робітника
користуватися всіма або частиною наданих йому благ. Спочатку, на протязі
певного часу (як правило, до трьох місяців) менеджер, навіть у разі порушень
дозволяє робітнику користуватись системою благ. Робітник звикає до благ,
вони стають приємною частиною його життя. Але настає момент, коли за
порушення робітником умов виконання трудового процесу наступає
позбавлення його певної частини матеріальних або моральних благ.
Робітник, безумовно, критично оцінює свої дії. Блага, якими він
користувався, були реальними і для того, щоб їх не втратити, він повинен був
лише точно виконувати умови трудового договору. Робітник бажає
повернути блага, але це можливо лише через підкорення впливу менеджера.
Позитивні якості впливу:
1) висока швидкість дії – позбавлення робітника матеріальних і
моральних благ практично миттєво приводить до відновлення на нього
впливу менеджера;
2) можливість регулювання сили впливу – визначається кількістю і
якістю благ, яких позбавляється робітник;
3) універсальність дії - вплив може успішно використовуватись для дії
на всі категорії персоналу.
Негативні якості впливу:
1) порівняно високі витрати на організацію впливу – визначаються
створенням системи матеріальних і моральних благ;
2) висока “жорсткість” психологічної дії і зв’язана з цим необхідність
виборчого і дозованого застосування.
Область застосування.
Вплив на основі примусу можна успішно використовувати на різних
роботах, застосовувати до всіх категорій персоналу. Однак, найкращі
результати використання цього методу дає на стандартних, з великими
об’ємами роботах, там, де необхідна висока дисципліна і дотримання
встановленої технології виконання робіт.
Вплив на основі винагороди
В основі впливу лежить бажання робітника одержати винагороду, яка
задовольнить його потреби.
Організація впливу проводиться наступним чином:
1) менеджер з’ясовує потреби робітника;
2) встановлює можливості організації з задоволення потреб робітника;
3) переконує робітника у повній реальності одержання винагороди при
умові підкорення впливу менеджера і виконання умов трудового процесу.
Якщо робітник підкорюється впливу менеджера і виконує умови
трудового процесу, то менеджер по закінченню дії видає робітнику
відповідну винагороду. У робітника виробляється відповідне ставлення до
практичної корисності і доцільності підкорення впливу менеджера. Вплив на
основі винагороди може бути сильним і тривалим, якщо менеджер підбирає
винагороди за потребами робітника і справедливо його заохочує.
Позитивні якості впливу:
1) порівняно висока швидкість дії – вплив починається, як тільки
робітник розуміє реальність одержання винагороди;
2) можливість регулювання сили впливу – визначається кількістю і
якістю обіцяних винагород;

3) активність впливу – очікування винагороди активізує ініціативу,
творчі і аналітичні здібності робітника.
Негативні якості впливу:
1) індивідуальний характер дії – для організації впливу необхідно
вивчити потреби конкретного робітника і запропонувати відповідні
винагороди, що може представляти значні труднощі;
2) відносна м’якість впливу – у гострих, кризових ситуаціях, коли мова
їде про безпеку особистості, групи або організації, вплив, який побудований
на обіцянках майбутніх винагород, може бути недостатньо ефективним.
Область застосування.
Вплив на основі винагороди можна успішно використовувати на різних
роботах, в різних сферах діяльності, застосовувати до всіх категорій
персоналу. Найкращі результати використання цього виду впливу дає на
нестандартних, оригінальних роботах, там, де доцільно проявляти ініціативу,
творчі і аналітичні здібності.
Експертний вплив
Вплив ґрунтується на високих професійних, експертних якостях
менеджера. Людям подобаються професіонали, вони схиляються перед
талановитими фахівцями, майстрами своєї справи. Формування експертного
впливу менеджера на колектив або окремих робітників проходить два етапи:
формальний і реальний. Формальний етап має невелику тривалість і
проходить при знайомстві менеджера з окремими робітниками, групами або
колективом організації. При цьому підтвердження високих експертних
якостей менеджера здійснюється на основі надання іншій стороні
відповідних
документів:
дипломів,
атестатів,
характеристик,
рекомендаційних листів, відомостей про здоров’я та сімейний стан та ін.
Реальний етап має значну тривалість і може продовжуватись від кількох
місяців до кількох років. В ході цього етапу менеджер повинен на практиці
підтвердити свої високі експертні можливості.
Позитивні якості впливу:
1) довго тривалість впливу. Стійкий експертний вплив руйнується дуже
повільно. Навіть якщо менеджер інколи проявляє у своїх рішеннях
непрофесіоналізм, то робітники практично не звертають на це уваги. Але
допускати систематичного повторення помилок менеджер не повинен, тому
що це може привести до поступового зниження експертного впливу;
2) “свідомий” характер впливу. В основі впливу лежить захоплення
робітника професійними, експертними можливостями менеджера. За
професійними якостями робітник визнає менеджера своїм лідером і з
бажанням підкоряється впливу менеджера.
Негативні якості впливу:
1) відносно висока тривалість організації стійкого експертного впливу;
2) “особистий” характер впливу. Якщо із організації уходить менеджер,
який має сильний експертний вплив, а на його місце приходить менеджер,
який не має такого, організація втрачає можливість експертного впливу на
своїх робітників.
Область застосування.
Експертний вплив можна успішно використовувати в різних сферах
діяльності, застосовувати до всіх категорій персоналу. Найкращі результати
використання цього методу дає на наукових, дослідницьких, аналітичних
роботах.
Харизматичний (еталонний) вплив

Вплив ґрунтується на вмінні менеджера своїми “зовнішніми” даними
подобатися людям, викликати у них бажання бути схожими на менеджера,
брати з нього приклад, визнавати його еталоном, лідером. Для організації
стійкого харизматичного (еталонного) впливу на підлеглих менеджер
повинен мати видатні особисті якості, які особливо цінують люди:
1) стійка біоенергетика. Менеджер повинен мати високі і стійки
біоенергетичні здібності. Для харизматичного впливу важливо, якщо він
справляє враження здорової, оптимістичної і енергійної людини. Підлеглим
подобаються енергійні керівники. Для цього менеджер повинен постійно
слідкувати за своїм здоров’ям і фізичною культурою;
2) визначна, оригінальна, приємна зовнішність. Харизматичний лідер
не обов’язково красивий, але приємний. Він повинен просто і акуратно, але зі
смаком і долею оригінальності одягнутий. За своїми зовнішніми даними
менеджер повинен старатися бути краще оточуючих, викликати захоплення,
але не настільки, щоб визвати їх заздрість, яка переходить у зневагу і
ненависть;
3) добрі риторичні здібності. Менеджер повинен вміти переконливо,
логічно, красиво, чуттєво говорити. Йому доцільно постійно розвивати
риторичні здібності, перевіряючи і використовуючи їх у різних ситуаціях і з
різними людьми;
1)
незалежність, оригінальність мислення.
Менеджер повинен мати бажання і здібності приймати незалежні ,
нестандартні, оригінальні, в міру ризиковані, але ефективні рішення;
5) достойні, культурні, впевнені манери поведінки. Менеджери повинні
слідувати загальним життєвим і культурним цінностям, виглядати зібраними
і володіти ситуацією;
6) стійкий імунітет до захоплення своєю особистістю. Незважаючи на
захоплення оточуючих, менеджери ніколи не повинні впадати у пихатість або
закоханість у себе.
Позитивні якості впливу:
1) універсальність – вплив можна успішно використовувати для всіх
категорій персоналу;
2) висока швидкість дії – вплив починається, як тільки менеджер
з’являється перед людьми.
Негативні якості впливу:
1) “особистий” характер впливу. Якщо із організації уходить менеджер,
який має сильний харизматичний вплив, а на його місце приходить
менеджер, який не має такого, організація втрачає можливість впливу на
своїх робітників.
2) довга тривалість формування або сильна залежність від спадкоємних
умов харизматичних ознак менеджера.
Область застосування.
Харизматичний (еталонний) вплив можна успішно використовувати в
різних сферах діяльності, застосовувати до всіх категорій персоналу.
Законний (традиційний) вплив
Законний (традиційний) вплив менеджера на підлеглих проявляється у
додержанні персоналом формальних правил, норм трудової діяльності і
неформальних традицій, встановлених за вказівкою або ініціативою
менеджера. Таким чином, організація законного (традиційного) впливу
менеджера полягає, з одної сторони, у встановленні розумних, ефективних
для організації формальних правил і норм трудової діяльності, вимаганні
неухильного їх додержання персоналом. З іншої сторони, у викоренені

шкідливих і упровадженні, подальшому укріпленні в організації корисних
традицій (традиції взаємодопомоги і підтримки, високої трудової дисципліни
і професіоналізму, гордості за організацію та ін.). Правила, норми, традиції,
які встановлені особисто менеджером або при його участі, починають
визначати поведінку робітників, тобто реалізують вплив менеджера на
персонал. Так, наприклад, коли робітник боїться запізнитися на роботу, він
намагається дотриматись певної трудової норми, яка встановлює початок
робочого часу в організації. Здається, що робітник підкоряється впливу
встановленої норми. Але ця норма введена менеджером, отож, менеджер
через встановлення норми, правила, традиції здійснює необхідний для нього і
організації вплив на робітника.
Позитивні якості впливу:
1) не особистий характер впливу – вплив здійснює не конкретний
менеджер, а система діючих в організації правил, норм, традицій. Це
підвищує стабільність управління, організація не залежить від життя і
здібностей якоїсь одної людини;
2) стійкість впливу – формальні правила і норми трудової діяльності
встановлюються на певний строк, який закріплюється розпорядженням
адміністрації. Перехід на нові правила і норми повинен бути обґрунтований і
також закріплений відповідним розпорядженням адміністрації. Традиції
підтримуються громадською думкою групи, колективу і змінюються
поступово.
Негативні якості впливу:
1) тривалість формування традицій. Для формування або посилення
традиційного впливу менеджер повинен проводити діяльність з послаблення
або повного знищення шкідливих традицій і формування, посилення
корисних традицій. Проведення такої роботи потребує значного часу;
2) консерватизм традицій. Життя не стоїть на місці. Зовнішня середа
організації поступово або достатньо швидко змінюється. В зв’язку з цим
повинні змінюватись правила, норми, традиції організації. Щоб відповідати
оточенню, організація повинна вносити зміни у планування, організацію,
мотивацію, контроль персоналу, інформаційні комунікації та ін. Ті
організації, які розглядають традицію в якості аргументу опору змінам, у
кінцевому підсумку можуть опинитися перед проблемою вимирання.
Область застосування.
Законний (традиційний) вплив можна успішно використовувати в
різних сферах діяльності, застосовувати до всіх категорій персоналу.
Найкращі результати використання цього впливу дає на формалізованих,
стандартних роботах з добре відпрацьованою технологією і організацією
трудового процесу.
Вплив на основі переконання
Вплив базується на переконанні персоналу у правоті менеджера з
управлінських питань. Для організації цього виду впливу менеджер може
користуватись логікою і емоціями. Той, хто хоче переконати, може
користуватись тим і другим, у залежності від прихильності слухача.
Здібність впливати шляхом переконання залежить від ряду факторів:
1) менеджер повинен заслуговувати довіру підлеглих;
2) аргументація менеджера повинна враховувати інтелектуальний
рівень слухача: для робітника з низьким інтелектуальним рівнем вона не
повинна бути надто складною, а для робітника з високим інтелектуальним
рівнем – спрощеною;
3) ціль, яку ставить перед собою менеджер, не повинна проти ричати

системі цінностей його підлеглих. Діло тільки виграє, якщо риси характеру і
поведінка менеджера будуть подобатись його підлеглим.
Позитивні якості впливу:
– посилення елементів співробітництва, свідомості, творчості з боку
персоналу в рішенні поставлених питань управління;
– стійкість впливу – робітник, який прийняв точку зору менеджера,
свідомо і стійко виконує необхідну роботу.
Негативні якості впливу:
1) порівняно повільна організація впливу. Для ефективного
переконання у своїй правоті менеджер повинен провести ряд дій, які
побудовані на логічному обґрунтуванні запропонованих рішень і їх
емоційному підтвердженні. Робітник має свою точку зору на питання, яке
розглядається, і прийняття їм точки зору менеджера потребує певного часу.
Якщо переконання здійснюється тільки на основі логіки, то процес
розтягується у часі, але вплив є стійким. Якщо тільки на основі емоцій, то
процес скорочується у часі, але вплив є менш стійким. В останньому
випадку, коли робітник не знаходить логічних підтверджень у вірності
емоційних доказів менеджера, він може змінити точку зору і вийти з під його
впливу. Тому, для ефективного, стійкого і швидко діючого впливу
рекомендується одночасне використання факторів логіки і емоцій;
2) одиничність дії. Менеджер, який використовує метод переконання,
кожен раз, коли хоче впливати на кого-небудь, повинен починати все
спочатку, використовуючи відповідно умовам, логічні і емоційні фактори.
Область застосування.
Вплив на основі переконання найбільш доцільно використовувати на
нестандартних, оригінальних, аналітичних роботах; там, де виконавці
володіють значним професійним потенціалом і їх повноваження з рішення
виробничих питань збільшуються.
Влив на основі участі
Вплив ґрунтується на участі робітника у прийнятті колективного
рішення з певного питання. Для організації впливу менеджеру необхідно
робітника ввести у колектив, який працює над рішенням цього питання. При
цьому можливі два варіанта дії.
Варіант перший – робітник бажає приймати участь у загальному
рішенні, у нього є раціональні пропозиції з питання, яке розглядається.
Менеджер, залучаючи такого робітника до участі у розробці і прийнятті
колективного рішення, свідомо створює умови, з одної сторони, врахування
різних поглядів і відпрацювання оптимального рішення, з другої – прийняття
часті відповідальності робітника за виконання рішення на себе. Таким чином,
приймаючи і виконуючи колективне рішення, яке відповідає поглядам
менеджера, робітник підпадає під його вплив.
Участь у прийнятті рішень, як правило. ґрунтується на потребах більш
високого рівня – влади, успіху, самовираження. Внаслідок цього цей підхід
необхідно використовувати у тих випадках, коли такі потреби є активними
мотивуючими факторами і при впевненості, що виконавець буде працювати
на цілі, які сам вибрав. Вплив на основі участі має успіх тому, що робітники з
потребами високого рівня працюють щиро на ту ціль, яка була поставлена з
їх участю.
Численні дослідження свідчать про те, що участь має позитивну дію на
задоволення роботою і продуктивність праці. Однак, участь в управлінні
годиться не для всіх ситуацій. Так, робітники, які не люблять неясності і

більш схильні до індивідуальної праці, як правило, віддають перевагу
авторитарним ситуаціям, які жорстко контролюються. Використання впливу
на основі участі в цій ситуації буде неефективним.
Варіант другий – група робітників (або робітник) займає пасивну або
ворожу (можливо внаслідок незаслужено нанесених менеджером образ)
позицію по відношенню до менеджера. Вони можуть відкрито саботувати
вказівки менеджера і сприяти невиконанню його розпоряджень іншими
робітниками. Такі ситуації частіше виникають при сильних професійних
позиціях деяких робітників або слабкої позиції менеджера. У цьому разі
вплив менеджера на таких робітників зводиться до прийняття йми позиції
менеджера через рішення трудового колективу. Організується це наступним
чином. Проводяться загальні збори трудового колективу. На порядок дня
виноситься важливе управлінське питання, з якого необхідно прийняти
рішення трудового колективу. Головою зборів вибирається найбільш
авторитетний і поважний співробітник. Коли голова надасть слово
менеджеру, той повинен доступно, логічно, переконливо пояснити
важливість питання, шляхи його можливого рішення. Після цього необхідно
обов’язково провести колективне обговорення поставленого питання.
“Противників” менеджера не слід обмежувати у виступах. По-перше, вони
можуть робити конструктивні пропозиції, по-друге, це допоможе уникнути у
майбутньому можливих звинувачень з їх сторони у неможливості висловити
на загальних зборах критичні зауваження. Якщо “противники” менеджера
займуть “мовчазну” позицію і не будуть намагатись висловлювати свої
погляди, голова повинен прикласти зусилля до того, щоб вони все ж таки
виступили і для колективу їх позиція стала зрозумілою. Боятись дискусії не
слід. При вмілій підготовці зборів вона буде тільки сприяти розробці
пропозицій з кращого вирішення питання. Останній етап – голосування з
колективного рішення. Воно враховується прийнятим, якщо за нього
проголосувало більшість присутніх – 50% +1 голос або більше того.
Робітники, що входять у трудовий колектив і голосували проти або
утримались, повинні підкоритись волі більшості. Такого правило
колективного рішення. Так, через участь і рішення трудового колективу,
менеджер здійснює вплив на “противників” і підкоряє їх своїй волі. Тепер
робітники, які не виконують рішення трудового колективу, протиставляють
себе не менеджеру, а своїм співробітникам, всьому колективу. Це, безумовно,
менш бажано, ніж конфліктувати з менеджером.
Позитивні якості впливу:
1) висока стійкість і довга тривалість дії – визначається або свідомим
рішенням робітника з участі у колективній діяльності, або рішенням
більшості учасників зборів трудового колективу. У тому і іншому випадках
вплив діє стійко на всьому протязі трудового процесу;
2) порівняно низькі витрати на здійснення впливу.
Негативні якості впливу:
1) організаційно-психологічні “тонкощі” реалізації впливу. Виконання
впливу потребує ретельної підготовки і високого професіоналізму
менеджера;
2) одиничність дії. Вплив менеджера діє тільки на протязі одного
“процесу участі”. В іншій роботі або проекті вплив на основі участі
необхідно організовувати заново.
Область застосування.
Вплив на основі участі можна успішно використовувати в різних
сферах діяльності, застосовувати до всіх категорій персоналу.

6.3. Врахування психічних рис особи в управлінні
Індивідуальні психічні риси особи найбільш тісно пов’язані з її
темпераментом. Темперамент – це характеристика індивіда з точки зору
інтенсивності, швидкості, темпу психічних процесів і станів.
Розрізнюють чотири основних типи темпераменту:
1) сангвінічний;
2) флегматичний;
3) холеричний;
4) меланхолічний.
Сангвінічний
Представник цього типу – живий, допитливий, діяльний,
життєрадісний. Без труда встановлює контакти, товариський, доброзичливий,
привітний. Успішно переборює конфлікти, швидко забуває образи, порівняно
легко переживає невдачі. Як правило, має нормально розвинуті аналітичні і
творчі здібності. Сангвінік легко піддається почуттю – звичайно не сильному
і не глибокому. Якщо робота не цікава, пов’язана з тривалим напруженням,
одноманітністю, сангвінік виконує її неохоче, відволікається. У нього можуть
проявитися безтурботне ставлення до діла, невміння і небажання довести
його до кінця.
В управлінській діяльності на всіх рівнях добивається високих
результатів. Порівняно швидко піднімається за службовою дробиною.
Флегматичний
Робітник з таким типом темпераменту спокійний, неквапливий.
Схильний до порядку, звичної обстановки; не любить перемін у чому би то ні
було. Як правило, має добрі аналітичні здібності, все, що почав, доводить до
кінця. Психічні процеси у флегматика протікають повільно. Це може мішати
йому в управлінській діяльності, особливо у тих випадках, коли треба щось
швидко запам’ятати, зрозуміти, оперативно прийняти рішення. Тут
флегматик проявляє повну безпорадність. Але якщо потрібно щось
запам’ятати надовго, то він запам’ятовує це ґрунтовно і міцно. З оточуючими
підтримує рівні відносини, спілкується в міру, має стійкий настрій. Його
нелегко задіти за живе, він ухиляється від сварок, його не виводять з
рівноваги невдачі. Для нього характерні стійкість, діловитість,
наполегливість. Але у кризових умовах у флегматика можуть проявлятися
негативні риси: в’ялість, інертність, інколи виникає байдуже ставлення до
праці, колег і навіть до самого себе.
В менеджменті флегматики погано справляються зі своїми
управлінськими обов’язками в лінійних підрозділах організації нижчого
рівня, де дуже багато оперативних задач, які потрібно швидко вирішувати.
Флегматик просто не встигає цього робити. Тому молодого спеціалістафлегматика, який починає трудову діяльність в організації, доцільно
спочатку призначати у одне з функціональних аналітичних підрозділів
організації. У наступному, якщо менеджер проявляє управлінські здібності,
його можна використовувати для рішення тактичних і стратегічних задач на
середньому і вищому рівнях управління організації. У цьому випадку тип
темпераменту вже не буде перешкоджати використанню його можливостей.
Холеричний
Робітник з таким типом темпераменту відрізняється швидкістю (порою
гарячковою) рухів, збудженістю. Психічні процеси у холерика проходять
дуже інтенсивно. Він відмінно виконує стандартні, швидкі, оперативні
роботи і, навпаки, якщо робота одноманітна і потребує усидливості, запас
нервової енергії у нього швидко вичерпується, наступає охолодження,

настрій різко падає. У спілкуванні з колегами холерик допускає різкість,
запальність, що часто не дозволяє йому об’єктивно оцінювати чужі вчинки.
На цій основі частіше виникають конфліктні ситуації. Енергія і активність
поєднуються у нього з нестриманістю, схильністю до афектів.
Найбільш успішно холерики працюють у лінійних підрозділах нижчого
рівня – при рішенні великої кількості стандартних оперативних задач. Якщо
холерик володіє аналітичними здібностями, він може бути корисним для
організації на всіх рівнях управління.
Меланхолічний
У людей, які мають темперамент цього типу, психічні процеси
протікають повільно. Вони хворобливо реагують на сильні розлади; тривале
перенапруження викликає у них спад ділової активності або повне її
зникнення. Вони швидко втомлюються. У звичній, спокійній обстановці
меланхолік почуває себе добре і працює продуктивно. Емоційні стани у
нього виникають повільно, але визначаються глибиною, великою силою і
тривалістю. Меланхолік легко уразливий, важко переносить образу, боїться
конфліктів, але зовні його душевні переживання відбиваються слабо. Він
замкнутий, уникає спілкування з малознайомими людьми, часто
бентежиться, незручно почуває себе у незвичній обстановці. На основі
меланхолічного темпераменту можуть розвиватися такі риси, як хвороблива
образливість, придавленість, скритність, песимізм. Така людина повністю
занурена у себе. Але у певних умовах виявляються цінніші властивості
меланхоліка: як правило, високі творчі здібності, вразливість, тонка
емоційність, делікатність, чуйність, вміння розбиратися у людях.
В управлінні меланхолік рідко добивається значних успіхів. Добрі
результати організація одержує, коли меланхолік працює в кадровій,
соціологічній службах, на роботах творчих напрямків. Якщо меланхолік буде
володіти аналітичними здібностями, це суттєво розширить можливості його
використання в управлінській діяльності дослідних, аналітичних підрозділів
організації.
У реальному житті “чисті” темпераменти зустрічаються дуже рідко,
тому менеджер повинен ретельно аналізувати і враховувати психічні риси
особистості робітників у формуванні і управлінні трудовим колективом.

