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керуючись цінностями, які дають нам віру в майбутнє: відповідальність, доброчесність, професіоналізм, командна робота/співпраця та ефективність/результативність. Пишіть колегам про те,
що нас об’єднує, що нас рухає вперед, і чому наші цінності – це
запорука успіху.
4. Проявляйте емпатію. Не забувайте, що всі працівники
перебувають у різних життєвих обставинах. Вони стикаються з
величезною невизначеністю та відчувають весь спектр емоцій
від страху, смутку, тривоги та розчарування до патріотизму,
натхнення та радості за отримані перемоги. Не ігноруйте ці
емоції та вибудовуйте комунікацію, враховуючи потреби в їх
підтримці та порозумінні.
5. Зберігайте оптимізм. У «режимі самозбереження» людям
набагато легше відчувати негативні емоції. Тож оптимістичний
тон вашої внутрішньої комунікації сприятиме позитивному мисленню, мотивуватиме і надихатиме співробітників. Не цурайтеся
гумору, адже він допомагає запалювати усмішки та переживати
найтемніші часи [1].
В умовах воєнного стану країни бізнесу вкрай важливо правильно комунікувати зі своїми клієнтами, працівниками, партнерами. На управлінцях лежить місія збереження спокою, підтримки відчуття стабільності та довіри, що є основою ефективних комунікативних технологій в умовах воєнного стану.
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Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що одним із
важливих аспектів загального сприйняття й оцінювання будь60
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якого явища, предмета, організації, суб’єкта є враження, яке
воно справляє, або імідж. Імідж – це об’єктивний чинник, який
відіграє суттєву роль в оцінюванні соціального явища, процесу
чи особистостей людини. Стосовно людини імідж багато в чому
визначає те, що саме певна особистість робить і що говорить, та
яким є вияв її внутрішнього світу, особистісні та професійні
якості, риси характеру, манери, стиль спілкування, рівень вихованості та зовнішність. З огляду на те що людина здатна все
вищеперелічене змінювати, імідж можна спрямовано формувати, уточнювати або переробляти за допомогою модифікації
діяльності, вчинків і мисленнєвих позицій.
Загалом імідж – це те, як особистість справляє враження на
людину і суспільство. Щоб справити враження на суспільну
групу, необхідно володіти певними психологічними знаннями,
які допомагають орієнтуватися в певних ситуаціях і правильно
справляти враження на суспільство. Габітарний імідж – це складова частина іміджу, яка пов’язується з зовнішнім виглядом людини, тобто перший погляд на людину, зачіска, одяг. Це загальні
принципи, яких необхідно дотримуватися для складання позитивного габітарного іміджу.
Як вже вище було сказано, габітарний імідж складається з
багатьох компонентів. Інша людина сприймається, як цілий
образ. Тому технологія самоподачі вимагає максимально усвідомленого і продуманого підходу. Жоден елемент не повинен
вибиватися зі сформованого іміджу, щоб не створювати
дисонанс.
До габітарного іміджу належить цілий ряд елементів:
– особливості фігури людини. Добре відомо, що підсвідомо
ми надаємо незнайомцям ти чи інші риси характеру, залежно від
параметрів їхнього тіла, причому ці характеристики можуть
абсолютно не відповідати дійсності. Якщо ви плануєте публічну
кар’єру, то варто замислитися про те, щоб привести фігуру до
прийнятого стандарту;
– одяг є одним з провідних компонентів – саме від нього
залежить правильне формування ділового іміджу;
– зачіска. У це поняття входить колір волосся, стрижка,
укладання, чистота і здоровий вигляд. Голова повинна бути
помита, коріння пофарбоване, стрижку слід підбирати за типом
обличчя;
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– кожен елемент гардеробу. Аксесуари і навколишні речі.
На них слід звернути особливу увагу. Сумка, годинник, ремінь,
прикраси повинні бути хорошої якості і впізнаваних брендів.
До навколишніх елементів, що створюють габітарний імідж,
відносять машину, офіс і безпосередньо робочий кабінет з
меблями.
Будь-яка людина, хоче вона того чи ні, створює свій образ і
тим самим транслює оточенню свою позицію і ставлення до світу. Існує досить багато професій, в яких успіх і просування
кар’єрними сходами безпосередньо залежать від зовнішності, а
точніше, від здатності правильно себе подати і створити габітарний імідж. Саме керівник, фахівець з управління персоналом є
«обличчям» будь-якої компанії. Імідж керівника є одним з
елементів іміджу організації. Позитивний імідж може стати
конкурентною перевагою при створенні образу компанії.
У бізнесі не буває не важливих речей. Усе, що оточує людину, працює або на неї, або проти. Габітарний імідж ділової
людини буде відрізнятися від образу спортсмена або художника.
Його відрізняє особлива продуманість усіх елементів, загальна
стриманість колірної гами і стримана елегантність. Важливим
фактором є вартість костюма й аксесуарів. Дорожнеча образу не
повинна кидатися в очі, але при цьому бути досить помітною.
Імідж має характер стереотипу та повинен відповідати зазначеним характеристикам організаційної культури та виконувати
наступні функції: 1) приведення дій керівника у відповідність з
очікуваннями підлеглих; 2) мотиваційна функція – прагнення
бути схожим на лідера може стати стимулом для розвитку підлеглих; 3) нормативна функція – керівник задає норми взаємодії
в організації.
Формування іміджу керівника може проходити двома шляхами: спонтанно або цілеспрямовано. У першому випадку це звичайний процес, який відбувається без зовнішнього тиску, одним
з результатів якого є становлення людини як індивідуальності.
Другий шлях припускає активне формування, яке пов’язане зі
штучним створенням іміджу та проведенням спеціальних
заходів, процедур індивідуальної та організаційної роботи. Він
використовується у таких випадках: керівник є «чужим» щодо
організації (у разі антикризового управління); керівник не має
великого досвіду управління; у системі управління персоналом є
конфліктні точки; розмір організації настільки великий, що
62
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співробітники не можуть скласти адекватне уявлення про діяльність керівника і його особистості (і це призводить до зниження
трудової мотивації); існують зовнішні причини для створення
іміджу керівника як аналогу «торгової марки» підприємства.
Існує декілька підходів до класифікації іміджу керівника:
типологічний підхід; функціональний підхід; комунікативний
підхід. Відповідно до цього структура іміджу керівника, фахівця
з управління персоналом має такі елементи: зовнішність: зовнішній вид (зачіска, одяг, аксесуари тощо); кінестетичний імідж
(ходьба, положення тіла, жести); стиль поведінки: спрямованість особистості і позиції щодо оточення (мотиви, здібності,
установки, ціннісні орієнтації); мовні особливості (вербальна та
невербальна поведінка); предметний імідж (обстановка в кабінеті, автомобіль); спосіб самовіддачі (важливість для керівника
його робота та люди, які його оточує, ентузіазм та «зараження»
цим ентузіазмом); стиль керівництва (демократичний, авторитарний чи ліберальний). Можна додати також інші компоненти
іміджу керівника: соціально-демографічні характеристики –
стать, вік, рівень освіти, життєвий цикл сім’ї тощо; вчинки –
форма поведінки людини у визначеній ситуації, саме вони
слугують основою для виділення рис особистості.
Зарубіжні іміджмейкери вважають, що значний вплив на
формування іміджу керівника також впливають параметри не
основної діяльності, а саме етапи професійної кар’єри, активність особистості поза роботою (хобі, спорт), інтереси тощо,
оскільки значний вплив мають не абстрактні поняття, а переконливі життєві факти. Усі види іміджу так чи інакше взаємопов’язані між собою, тому їх слід враховувати. Знання цих видів
іміджу дозволяє керівнику адекватно реагувати на різні ситуації,
які виникають у процесі управління підприємством. Отже, позитивний імідж керівника організації має значний вплив на формування як внутрішнього, так і зовнішнього іміджу організації та
може стати однією з конкурентних переваг.
До особливостей HR іміджу відносять: професійну компетентність, емоційний інтелект. Знання ділового етикету, високі
моральні стандарти, внутрішня і зовнішня культура, справедливість та чесність.
Отже, сформований HR імідж дає для компанії можливість
швидкого досягнення цілей в процесі управління відповідно до
стратегії розвитку компанії з урахуванням здійснення якісно
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нової діяльності в умовах посилення конкурентної боротьби на
внутрішньому і зовнішньому ринках.
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