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Тема:   Людський фактор в управлінні. Особистість і управління . Темперамент та 

його різновиди. Характер і фактори, що впливають на його формування 

Мета: ознайомити добувачів освіти з важливістю людського фактора в процесі 

здійснення підприємницької діяльності; визначити сутність поняття особистості в 

процесі управління; охарактеризувати основні види темпераменту та характеру.   

Керівництво людьми передбачає знання індивідуально-психологічних властивостей 

особистості. Психологія розглядає індивідуально-психологічні властивості в контексті 

структури психіки особистості, складовими якої є: 

 пізнавальна (інтелектуальна) сфера; 

 емоційна сфера; 

 вольова сфера; 

 психічні стани; 

 психічні властивості. 

Важливу роль в управлінській діяльності відіграють знання та врахування психологічних 

властивостей особистості. Психічні властивості – сталі, стійкі душевні якості суб’єкта, яким 

притаманні закріпленість і повторюваність в структурі особистості: темперамент, характер, 

здібності, установки. 

Так, знання особливостей вияву різних темпераментів необхідне при виборі професії, 

комплектуванні виробничих колективів, управлінні організацією, керуванні групою 

працівників. Люди з сильним типом нервової системи можуть виконувати відповідальну, 

складну, напружену роботу, готові до екстрених дій, зберігають витримку, самовладання. Люди 

зі слабким типом нервової системи – маловитривалі. 

Кожній людині крім динамічного боку дій, що виявляються в темпераменті, властиві істотні 

особливості, які позначаються на її діяльності та поведінці. Такі психологічні особистості 

називають рисами характеру. Сукупність таких стійких рис і є характером особистості. 

Характер формується в процесі соціалізації людини в умовах включення її в різні соціальні 

спільноти. 

Важливою характеристикою особистості є її здібності – своєрідні властивості людини, її 

інтелекту, що виявляються в навчальній, трудовій, особливо науковій та іншій діяльності і є 

необхідною умовою її успіху. Природною основою формування здібностей є задатки –

 вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, мозку, органів почуттів і руху. 

Задатки є необхідною, але не достатньою умовою розвитку здібностей. 

Виділяють такі види здібностей: 

– природні , що формуються на базі вроджених задатків при наявності елементарного 

життєвого досвіду через механізми навчання типу умовно-рефлекторних зв’язків; 

– специфічні , що формуються й забезпечують розвиток у соціальному середовищі, серед них 

виділяють загальні і спеціальні здібності. 

Загальні здібності визначають успіхи людини у будь-яких видах діяльності. Про 

наявність загальних здібностей судять, насамперед, за рівнем розвитку розумових якостей – 

гнучкості, критичності, самостійності, широти мислення і т. п. 

Суттєвою характеристикою особистості є її поведінка у групі, вміння контактувати 

і взаємодіяти з іншими людьми, дотримуватися групових норм і правил. Психологія 



послуговується поняттями, котрі визначають місце й особливості поведінки особистості в групі 

та в ширших соціальних об'єднаннях. Найважливішими серед них є статус, позиція і роль. 

Статус (лат. status – стан, становище) – становище індивіда в системі 

міжособистісних відносин у групі, суспільстві, його права, обов'язки і привілеї. 

У різних групах одна людина може мати різний статус. Оскільки індивід перебуває 

у взаємозв'язках різного рівня, виокремлюють економічний, правовий, професійний, 

політичний, особистісний та інші статуси особистості. Більш узагальненими є психологічний і 

соціальний статуси. Розрізняють також заданий і досягнутий, формальний і неформальний, 

суб'єктивний і об'єктивний статуси. 

Загалом статус постає як єдність об'єктивного й суб'єктивного, особистісного, як 

показник визнання значущості особистості групою чи суспільством. У статусі виявляють себе 

групові норми й цінності. Головними складовими статусу є авторитет і престиж особистості. 

Позиція характеризує особистість як суб'єкт суспільних відносин, сукупність її 

ставлення до життя в різних його виявах. 

Позиція (лат. positio – становище) – погляди, уявлення, установки особистості 

відносно умов її 

життєдіяльності. 

Роль (фра

нц. role – перелік) –

 певна соціальна, 

психологічна ха-

рактеристика 

особистості, спосіб 

поведінки залежно від 

її статусу і позиції у 

групі, суспільстві, в 

системі 

міжособистісних, 

суспільних відносин. 

Кількість ролей, 

їх діапазон 

визначаються 

різноманітністю 

соціальних груп, видів 

діяльності й відносин, 

до яких залучена особистість. Але жодна роль не вичерпує особистості повністю, людина 

протягом свого життя виконує безліч ролей. Постійне виконання однієї чи кількох ролей сприяє 

їх закріпленню. 

Темперамент — це сукупність індивідуальних властивостей психіки; характеризує 

динаміку психічної діяльності. У психології розглядають чотири типи темпераменту. 

Холеричний темперамент (за характеристикою І. П. Павлова) — явно бойовий тип, 

задерикуватий, легко і швидко дратується. Для холериків характерна циклічність у діяльності і 

переживаннях. Вони з усією пристрастю здатні віддаватися справі, захопитися нею, відчуваючи 

приплив сил, готові перебороти й дійсно переборюють будь-які труднощі на шляху до мети. Та 

ось виснажилися сили, пропала віра у свої можливості, наступив «слинявий настрій». Воля 

холерика напориста, але виявляється поривами, він відрізняється також підвищеною 

дратівливістю й емоційною реактивністю. Запальний, різкий у відносинах, прямолінійний, 

здатний доводити справу до великого напруження.  

Сангвінічний темперамент — гарячий, дуже продуктивний діяч, але лише тоді, коли в 

нього багато цікавої справи, тобто є постійне збудження. Коли ж такої справи немає, він стає 

млявим. Для сангвініка характерні рухливість, легка пристосовуваність до умов життя, що 



змінюються; він швидко знаходить контакт із людьми, товариський, не відчуває скутості в 

спілкуванні з новими для нього людьми, незалежно від їхнього авторитету. У колективі 

сангвінік веселий, життєрадісний, охоче береться до живої справи, здатний до захоплення. 

Однак, розвиваючи кипучу діяльність, він може так само швидко охолонути, як і швидко 

захопитися, якщо справа перестає його цікавити, якщо вона вимагає терпіння або має буденний 

характер. У сангвініка почуття легко виникають і легко змінюються. 

Флегматичний темперамент — спокійний, завжди рівний, наполегливий і завзятий 

трудівник життя. Завдяки урівноваженості нервових процесів і деякій їх інертності флегматик 

легко залишається спокійним навіть у найважчих обставинах життя. За наявності гальмування, 

що врівноважує процес збудження, йому не важко стримувати свої імпульси, пориви, чітко 

дотримуватись виробленого розпорядку життя, системи в роботі, не відволікатися з 

дріб’язкових приводів; завдяки цьому він може виконувати справу, що вимагає рівної витрати 

сил, тривалого і методичного напруження. Флегматик поважний, він не витрачає дарма сил: 

розраховуючи свої сили, він доводить справу до кінця. Він рівний у стосунках, у міру 

товариський, не любить даремної балаканини. Недоліком флегматика є його інертність, 

малорухливість. 

Меланхолічний темперамент — це явно гальмівний тип нервової системи. Для 

меланхоліка, мабуть, кожне явище життя стає гальмівним його агентом, він ні у що не вірить, ні 

на що не сподівається, в усьому бачить лише погане, небезпечне. Слабкість процесів збудження 

і гальмування при їхній неврівноваженості (перевага гальмування) призводить до того, що 

будь-який сильний вплив загальмовує його діяльність (позамежне гальмування). Меланхолік 

схильний піддаватися переживанню з незначного приводу. Меланхолік дещо замкнутий, 

нетовариський. Його лякає нова обстановка, нові люди, він бентежиться і губиться при 

встановленні з ним контакту, а тому схильний замикатися в собі, залишатися на самоті. У 

спілкуванні з незнайомими людьми соромливий, нерішучий, боязливий. Однак у спокійній, 

звичній обстановці меланхолік може бути хорошим трудівником, успішно справлятися з 

життєвими завданнями, вирізнятися тактовністю. 

Перераховані властивості стосовно типів темпераменту перебувають у певних сполученнях, 

зв’язках. Їм притаманні певні психологічні характеристики. 

Сангвінік. Знижена сензитивність. Висока реактивність і висока активність, 

урівноваженість. Пластичність. Екстравертованість. Підвищена емоційна збудливість. 

Прискорений темп реакцій. 

Холерик. Знижена сензитивність. Висока реактивність і висока активність з перевагою 

реактивності. Ригідність. Екстравертованість. Підвищена емоційна збудливість. Прискорений 

темп реакцій. 

Флегматик. Знижена сензитивність. Низька реактивність і висока активність. Ригідність. 

Інтровертованість. Знижена емоційна збудливість. Уповільнений темп реакції. 

Меланхолік. Підвищена сензитивність. Невисока реактивність і активність. Ригідність. 

Інтровертованість. Підвищена збудливість. Депресивний характер емоцій. Уповільнений темп 

реакцій. 

Характер - це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виражають 

відношення людини до дійсності і виявляються в його поводженні, у його вчинках. 

Характер взаємозалежний з іншими сторонами особистості, зокрема з темпераментом і 

здібностями. Характер, як і темперамент, є досить стійким і мало-змінюваним. Темперамент на 

форму прояву характеру, своєрідно забарвлює ті чи інші його риси. Так, наполегливість у 

холерика виражається кипучою діяльністю, у флегматика - у зосередженому обмірковуванні. 

Холерик трудиться енергійно, жагуче, флегматик - методично, не поспішаючи. З іншого боку, і 

сам темперамент перебудовується під впливом характеру: людина із сильним характером може 

придушити деякі негативні сторони свого темпераменту, контролювати його прояву. 



 
 

 
Біологічною основою для формування характеру є центральна нервова система. Такі риси 

характеру, як поривчастість, чуттєвість, пристрасність, швидше й легше формуються в людини 

з неврівноваженою нервовою системою, а витримка, самовладання, зібраність, стійкість — з 

урівноваженою. 

Однак тип нервової діяльності не визначає характер особистості в цілому. Такі риси, як 

ввічливість, принциповість, чесність, порядність, можуть сформуватися в людини з будь-яким 

типом нервової системи. 

Соціальне середовище впливає на формування характеру через виховання в родині, школі, 

класі, дружніх компаніях, спортивних командах, трудових колективах. 

Активність самої особистості у формуванні характеру набуває форми самовиховання. 

Людина може сама шляхом самовиховання й саморегулювання формувати характер. 

Хоча на характер людини впливають різні чинники, усе-таки треба розуміти, що ми самі є 

активними учасниками та учасницями процесу формування свого характеру й особисто 

відповідаємо за всі свої дії та вчинки. 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати викладений вище матеріал, написати конспект та вивчити його. Дати 

відповіді на наступне питання: 

 

1. Який темперамент притаманний саме Вам?Назвіть позитивні та негативні сторони, 

яким володіє людина-керівник  з притаманним Вам темпераментом?  

 

Усі виконані завдання, конспекти надсилати на електронну адресу gr.ev@ukr.net з 

підписом у темі листа «ПІБ, № групи, назва навчальної дисципліни та номер уроку». 

mailto:gr.ev@ukr.net

