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АНОТАЦІЯ 

 

Діденко М.С. Психологічні особливості розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. – 

Київ, 2019. 

У дисертації «Психологічні особливості розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій» здійснено теоретичний аналіз 

досліджуваної проблеми в зарубіжній та вітчизняній психології. На основі  

аналізу психофізіологічного, особистісно-діяльнісного, функціонально-

діяльнісного, системного, особистісно-гуманістичного, компетентнісного та 

акмеологічного наукових підходів визначено, що застосування комплексного 

підходу надає можливість інтегрувати досягнення різних шкіл та підходів у 

вивченні професійно значущих якостей (ПЗЯ) особистості.  

Відповідно до комплексного підходу поняття професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій визначається як комплексне динамічне 

особистісне утворення, що може розвиватися,  трансформуватися та проявлятися 

через набір якостей особистості, які дозволяють їй успішно виконувати певний 

вид професійної діяльності, а також визначають конкурентоспроможність 

фахівця.  

На основі теоретичних досліджень ми встановили, що особливості 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій детермінуються 

специфікою предмету самої діяльності менеджерів – безпосередньою 

мультифункціональною взаємодією з людьми.  

У ході роботи було здійснено емпіричне дослідження, яке складалося з 

декількох етапів: теоретичного огляду зазначеного питання; визначення ключових 

ПЗЯ методом експертної оцінки та ранжування; визначення компонентів ПЗЯ та 
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кількісного і якісного аналізу констатувальної частини емпіричного дослідження, 

а також порівняльного аналізу зі студентами психологічного профілю. 

Метод експертної оцінки дозволив нам вичленити з усього масиву 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів, які виділялись різними 

дослідниками, перелік необхідних для сучасного менеджера якостей, враховуючи 

суспільний контекст, у якому доведеться працювати майбутньому фахівцеві.  

Наукова новизна одержаних результатів та теоретична значущість 

дослідження полягає у тому, що: 

вперше теоретично обґрунтовано, емпірично досліджено та конкретизовано 

структуру професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій, яка 

включає: мотиваційний (зорієнтованість на досягнення успіху, готовність до 

ризику, ставлення до власної професії), когнітивний (професійна обізнаність, 

особливості мисленнєвої діяльності), операційний (креативність, організаційні 

здібності, стиль управління); комунікативний (комунікативні здібності, 

асертивність, стратегії розв’язання конфліктів), рефлексивний (рефлексивність, 

відповідальність, готовність до змін) компоненти; теоретично обґрунтовано та 

емпірично підтверджено такі психологічні особливості розвитку професійно 

значущих якостей, як: суперечливість, амбівалентність, спонтанний характер, 

нерівномірність, гетерохронність процесу розвитку; зумовленість розвитку 

професійно значущих якостей життєвим та професійним досвідом, уявлення 

майбутніх менеджерів про професійний Я-образ, вмотивованість та 

самомотивованість до особистісного розвитку, рівень розвитку комунікативних 

якостей; підготовлено вихідні положення тренінгової програми розвитку 

професійно значущих якостей менеджерів організацій; 

уточнено зміст поняття професійно значущих якостей, їхнє місце та роль у 

структурі діяльності фахівця;  

набули подальшого розвитку уявлення про професійно значущі якості 

майбутніх менеджерів організацій, можливість їхнього розвитку у процесі 

професійної підготовки у закладах вищої освіти (ЗВО) методами активного 

навчання (соціально-психологічного тренінгу).  
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Установлено гендерно-вікові (стать, вік), соціально-демографічні (сімейний 

стан, місце проживання) та професійно-організаційні (загальний стаж та стаж на 

керівній посаді; курс навчання; форма професійної підготовки) особливості 

розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій, які підтверджують виокремлену 

нами специфіку розвитку ПЗЯ на етапі теоретичного аналізу. 

Під час дослідження когнітивного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів 

було визначено, що опосередкованим показником професійної обізнаності 

студентів є рівень їхньої навчальної успішності (оцінки та бали). Доведено, що 

особи з наявним трудовим та керівним стажем мають вищі середні освітні бали; у 

майбутніх менеджерів домінування наочно-образного та словесно-логічного 

мислення має залежність від курсу навчання.  

Під час аналізу мотиваційного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів 

виявлено, що зорієнтованість на успіх максимально властива менеджерам-

випускникам, студентам, старшим за віком, а також тим, хто має трудовий стаж. 

З’ясовано, що під час вибору професії студенти-менеджери більш орієнтовані на 

зовнішні чинники, а студенти-психологи – на внутрішні. До найбільш очікуваних 

труднощів у майбутній роботі студенти-менеджери відносять непорозуміння з 

колективом та невпевненість у власних силах.  

Аналізуючи психологічний зміст операційного компоненту ПЗЯ майбутніх 

менеджерів, виявлено, що організаційні здібності мають більший прояв серед тих 

осіб, у кого є керівний стаж. Майбутні менеджери з високими  освітніми балами 

та студенти що навчаються на випускному курсі визначили для себе 

демократичний стиль управління колективом як найбільш прийнятний та 

властивий безпосередньо для них. Наявність загального трудового стажу та стажу 

роботи на керівній посаді негативно впливає на розвиток креативності у 

виробничому середовищі: професійний досвід формує певні шаблонні стратегії 

взаємодії з підлеглими, що, у свою чергу, гальмує розвиток креативності. 

Аналіз психологічного змісту рефлексивного компоненту ПЗЯ майбутніх 

менеджерів статистично довів, що: загальна інтернальність вища у респондентів із 

трудовим чи керівним стажем; респонденти,  старші за віком, винахідливіші за 
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молодших. Майбутні менеджери з високим рівнем академічної успішності 

оптимістичніші за інших студентів. 

Дослідження комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів 

виявило, що студенти-менеджери з трудовим та керівним стажем мають кращі 

комунікативні здібності і демонструють більші прояви асертивності. Професійна 

обізнаність та академічна успішність майбутніх менеджерів позитивно впливає на 

розвиток схильності до конструктивних стратегій розв’язання конфліктів – 

співпраці та компромісу. Майбутні менеджери стаціонарної форми навчання 

більш схильні до суперництва, ніж студенти-заочники.  

Запропоновані критерії та показники розвитку складових компонентів 

дозволити виокремити й охарактеризувати три рівні розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій: низький, середній та 

високий.  

За результатами емпіричного дослідження, встановлено недостатній рівень 

розвитку компонентів ПЗЯ у майбутніх менеджерів організацій. Найкраще 

виявився розвинутим мотиваційний компонент (45,2% респондентів мають 

високий рівень розвитку), а найгірше – комунікативний та рефлексивний (29,8% і 

19,4 % відповідно), що свідчить про спонтанний характер їхнього розвитку у 

процесі професійної підготовки.  

У результаті здійснення порівняльного аналізу, встановлено, що процес 

розвиток ПЗЯ має відмінності у майбутніх практичних психологів та менеджерів. 

Зокрема, у менеджерів краще розвинуті підприємливість, конструктивність стилю 

поведінки в конфліктних ситуаціях, асертивність, організаційні здібності, що 

зумовлено специфікою їхньої майбутньої діяльності.   

Запропоновано тренінгову програму розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій, спрямовану на розвиток комунікативного 

компоненту, але водночас тренінгові вправи та завдання передбачали розвиток 

усіх компонентів ПЗЯ майбутніх менеджерів за принципами контекстного 

навчання.  
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Програма розвитку професійно значущих якостей організації складається з 

трьох модулів: 1. «Розвиток комунікативних здібностей майбутніх фахівців», 

спрямований на розвиток комунікативних здібностей; 2. «Розвиток асертивності у 

професійній взаємодії», спрямований на розвиток асертивних умінь; 3. «Розвиток 

вмінь конструктивного розв’язання конфліктів у професійній діяльності», 

спрямований на відпрацювання навичок конструктивної взаємодії з 

навколишніми з метою ефективного вирішення конфліктних ситуацій. 

Ефективність авторської програми виявляється у позитивних змінах на 

рівнях усіх компонентів ПЗЯ, збільшенні кількості майбутніх менеджерів із 

високим та середнім рівнями, а також у зменшенні кількості із низьким рівнем. 

Одержані результати дозволяють рекомендувати впровадження цієї програми у 

процес професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій. 

Встановлено, що формування менеджера-професіонала має відбуватися на 

перетині двох векторів: академічного (теоретичні і практичні вміння та навички) і 

психологічного (розвиток професійно значущих якостей). Це дасть  змогу 

максимально швидко та ефективно наблизити майбутніх менеджерів до 

професійної площини, де належним чином будуть сформовані не лише професійні 

компетенції у вигляді вмінь та навичок, а й психологічна готовність до зазначеної 

роботи.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що розроблені та апробовані пакет діагностичних методик і програма розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій можуть 

використовуватися викладачами ЗВО для підвищення якості професійної 

підготовки менеджерів у процесі здобуття фахової освіти. Представлений у 

дослідженні експериментально перевірений методичний інструментарій може 

стати складовою моніторингу професійного та особистісного розвитку 

менеджерів організацій. Теоретичні положення, одержані результати та висновки 

дослідження можуть використовуватися у процесі викладання навчальних 

дисциплін «Вступ до спеціальності», «Основи психології та педагогіки», 
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«Психологія управління», «Тренінг особистісного зростання» та ін. під час 

підготовки менеджерів організацій у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: якість особистості,діяльність,менеджер, професійно значущі 

якості, когнітивний компонент, мотиваційний компонент, операційний 

компонент, особистісний компонент, комунікативний компонент, тренінг.  
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Thesis for a Candidate of Psychological Sciences degree by specialty 19.00.07 – 

«educational and developmental psychology» / Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical 

Education and Adults Education of tne National Academy of Pedagogical Sciences of 

Ukraine. – Kyiv, 2019.  

The theoretical analysis of the problem under study in foreign and national 

psychology is carried out in thesis “Psychological peculiarities of the development of 

professionally significant qualities of future managers of organizations”. Based on the 

analysis of personality-activity, functional-activity, subject-activity, competence and 

acmeological scientific approaches, it has been determined that the application of the 

system approach helps to integrate the achievements of different schools and methods 

while studying professionally significant qualities of personality. 

In accordance with the systematic approach, we have clarified the concept of 

professionally significant qualities of future managers of the organization which is 

understood as a complex of individual dynamic features, mental properties, as well as 

physical qualities that meet the requirements of a particular profession, and contribute to 

its successful mastery. 

On the basis of theoretical study it has been established that the peculiarities of 

professionally significant qualities of future managers of organizations are determined 

by the specifics of the subject of the activity of managers which is direct multifunctional 

interaction with people.  

In the process of work we have carried out an empirical study which consisted of 

several stages: theoretical review of this issue; definition of key professionally 

significant qualities by expert assessment and ranking method; determination of 

components of professionally significant qualities and quantitative and qualitative 

analysis of the summative part of empirical research, as well as comparative analysis 

with students of psychological profile). 

Expert assessment method helped us to single out from the whole array of 

professionally significant qualities of future managers, which were defined by different 

researchers exactly the list of qualities that are essential for a modern manager, taking 

into account the social context in which future specialist will have to work.   
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Scientific novelty of the results obtained and the theoretical significance of the 

research lies in the fact that: 

For the first time, professionally significant qualities of future managers of 

organizations have been theoretically justified, their structure has been empirically 

researched and specified; the structure includes: motivational (focus on success, 

willingness to take risks, attitude to profession), cognitive (professional awareness, 

features of thinking process), operational (creativity, organizational skills, management 

style); communicative (communication skills, assertiveness, conflict resolution 

strategies), reflexive (reflexivity, responsibility, willingness to change) components;  

There have been theoretically substantiated and empirically confirmed such 

psychological features of the development of professionally significant qualities as: 

inconsistency, ambivalence, spontaneous character, unevenness, heterochronism of the 

development process; dependence of the development of professionally significant 

qualities on life and professional experience, ideas of future managers about 

professional self-identity, motivation and self-motivation for personal development, 

level of development of communicative qualities; the initial provisions of the training 

program for the development of professionally significant qualities of managers of 

organizations have been prepared. 

The concept of professionally significant qualities and their place and role in the 

structure of the specialist’s activities have been clarified; 

The ideas about the professionally significant qualities of future managers of 

organizations, the possibility of their development in the process of vocational training 

in higher education institutions by means of active training (social and psychological 

training) have been further developed. 

On the basis of empirical research it has been determined that the structure of 

professionally significant qualities of future managers involves cognitive, motivational, 

operational, communicative and personal components, each of components has its own 

elements. 

There have been established gender and age (sex, age), socio-demographic 

(marital status, place of residence), professional and organizational (total length of 
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overall work experience and work experience on a managerial position, course of study, 

form of professional training) features of development of professionally significant 

qualities of future managers of organizations, which confirmed the specifics of the 

development of PSQ at the stage of theoretical analysis. 

While studying the cognitive component of professionally significant qualities of 

future managers it has been established that the level of students’ academic performance 

(grades and scores) acts as indirect indicator of their professional knowledge. It has 

been proved that persons with work and managerial experience have higher average 

grades; the domination of visual-figurative and verbal-logical thinking of the future 

managers is predetermined by course specifics. 

While analyzing motivational component of professionally significant qualities of 

future managers it has been established that success orientation is most characteristic for 

graduate managers, the oldest students by age, and those with work record. It has been 

established that when selecting a profession, management students are more focused on 

external factors, and psychology students - on internal ones. Management students 

consider misunderstanding with the team and uncertainty regarding their own strengths 

as the most expected difficulties in future work. 

While analyzing the psychological content of operational component of 

professionally significant qualities of future managers it has been found that 

organizational abilities are more pronounced among those who have managerial 

experience. Future managers with the highest educational grades and graduate students 

believe that democratic style of collective management is the most appropriate and 

inherent to them. Work and managerial experience negatively affects the development 

of creativity in the production environment: professional experience forms certain 

patterns of interaction with subordinate colleagues, which in turn impedes the 

development of creativity. 

The analysis of the psychological content of personal component of professionally 

significant qualities of future managers has statistically proved that the overall 

internality is higher among respondents with work or managerial experience; the oldest 

respondents are more inventive than junior ones; in addition, the ingenuity of future 
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managers is higher than that of future psychologists. Future managers with the highest 

grades are more optimistic than other students.  

The research of the communicative component of professionally significant 

qualities of future managers has revealed that management student with work and 

managerial experience have better communication skills and greater manifestations of 

assertiveness. The professional knowledge and academic success of future managers 

positively influences the development of the propensity to constructive conflict 

resolution strategies: cooperation and compromise. Future managers of full time forms 

of education are more prone to rivalry than part-time students. 

The proposed criteria and indicators for the development of components make it 

possible to identify and characterize three levels of development of professionally 

significant qualities of future managers of organizations: low, medium and high. 

According to the results of the empirical research, the insufficient level of 

development of the PSQ components among future managers of organizations has been 

established. The motivational component turned out to be the best developed (45.2% of 

respondents have a high level of development), and the communicative and reflexive 

components are the worst of all (29.8% and 19.4%, respectively), which proves the 

spontaneous nature of their development in the process of professional training. 

As a result of the comparative analysis, it has been established that the 

development of PSQ has differences if we compare future practical psychologists and 

managers. In particular, managers have better developed entrepreneurial, constructive 

behavioral style in conflict situations as well as assertiveness, and organizational 

abilities, due to the specifics of their future activities. 

The training program of development of professionally significant qualities of 

future managers of organizations has been suggested; the program is aimed at 

developing the communicative component of professionally significant qualities of 

future managers but at the same time training exercises and tasks included the 

development of all components of PSQ of future managers according to the principles 

of contextual education.  
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The program of development of professionally significant qualities of the 

organization consists of three modules: 1. “Development of the communicative abilities 

of future specialists”, aimed at the development of communicative abilities; 2. 

“Development of assertiveness in professional interaction”, aimed at the development of 

assertive skills; 3. “Development of skills for constructive conflict resolution in 

professional activities”, aimed at practicing skills of constructive interaction with others 

with the aim of effective resolving conflict situations. 

The effectiveness of the authorial program is manifested in positive changes at 

the levels of all components of the PSQ, increasing the number of future managers with 

high and medium levels, as well as reducing the number of low levels. The obtained 

results allow recommending the implementation of this program in the process of 

training  of future managers of organizations. 

It has been established that the formation of a professional manager should occur at 

the intersection of two vectors: academic (theoretical and practical skills) and 

psychological (development of professionally significant qualities). This will help to 

bring future managers closer to the professional area as quickly as possible, where not 

only professional competencies in the form of skills will be properly formed, but also 

psychological readiness for this work. 

The practical significance of the results of the study lies in the fact that developed 

and approved package of diagnostic methods and a program for the development of 

professionally significant qualities of future managers of organizations can be used by 

teachers of higher educational establishments to improve the quality of professional 

training of managers in the process of professinal education. The experimentally tested 

methodological tools presented in the study can become an integral part of monitoring 

of professional and personal development of managers of organizations. The theoretical 

provisions, the results obtained and the conclusions of the research can be used in the 

course of teaching the disciplines “Introduction to the specialty”, “Fundamentals of 

psychology and pedagogy”, “Psychology of management”, “Training of personal 

growth”, etc. during the training of managers of organizations in higher education 

institutions. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. В умовах соціальних трансформацій та 

освітніх реформ проблема якісної професійної підготовки мобільних і 

конкурентоспроможних менеджерів, здатних забезпечити соціально-культурний 

та економічний розвиток країни, набуває особливого значення. Це вимагає зміни 

підходів до освітнього процесу та перенесення акценту на особистість менеджера 

та його професійно значущі якості як ключові чинники ефективного управління, 

що призводить до зростання соціально-економічного потенціалу держави. 

Натомість практика професійної підготовки майбутніх менеджерів   

свідчить про недостатню спрямованість освітнього процесу на розвиток 

професійно значущих якостей (ПЗЯ) управлінців, а перелік таких якостей не 

повною мірою відповідає сучасним вимогам до фахівця управлінської сфери. 

Варто зазначити, що проблема розвитку професійно значущих якостей 

фахівців загалом та менеджерів зокрема вже була предметом численних наукових 

досліджень, починаючи з початку ХХ ст. (праці М. Левітова, А. Толчинського, 

І. Шпільрейна та ін.). У сучасній науці існує ціла низка досліджень специфіки 

розвитку та формування професійно значущих якостей особистості як загального, 

так і специфічного спрямування, що представлений працями таких учених, як 

І. Ващенко, Н. Волянюк, Л. Карамушка, Л. Кияшко, Г. Ложкін, Н. Павлик, 

М. Марусинець, О. Тюптя, Н. Чепелєва, Ю. Швалб, Т. Яценко та ін. Питання 

розвитку структури професійно значущих якостей та умови їхнього становлення у 

процесі професійної підготовки розкриваються в працях С. Бубнова, 

Л. Гейзерської, Є. Клімова, В. Шадрикова, Л. Шестаковича, Р. Шрейдера; 

питаннями професійної освіти та підготовки студентів у вищих навчальних 

закладах до здійснення професійної діяльності займались І. Бех, О. Бондарчук, 

Л. Карамушка, П. Лушин, С. Максименко, В. Панок, Е. Помиткін, 

О. Радзімовська, В. Рибалка, В. Турбан, В.  Семиченко та ін. 

Здійснений аналіз літератури показав, що авторські підходи до переліку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій відрізняються 
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багатоаспектністю та різноманітністю. Певні аспекти цього явища розкриваються 

у контексті аналізу особливостей формування професійного стилю мислення 

менеджера (Д. Чернишова, М. Шубас та ін.); професійної культури (Н. Ісаєва та 

 ін.); спеціальних здібностей особистості (Г. Балл, О. Бондаренко, 

М. Боришевський, С. Максименко та ін.); у контексті складових управлінської 

культури та компетентностей (Р. Гуревич, Г. Ларіонова, Л. Холод та ін.), через 

організаторські (Г. Данченко, В. Черевко та ін.) та комунікативні здібності 

(М. Байрамукова та ін.). Вивченню якостей успішного керівника / менеджера 

приділяли увагу О. Бондарчук, О. Брюховецька, Л. Карамушка, Г. Ложкін, 

С. Максименко, В. Рибалка, А. Ковальов, Ф. Тейлор, Л. Голберг, Г. Готфредсон та 

ін. Водночас через велику кількість неспецифічних рис, виникають деякі 

протиріччя під час створення моделі професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів, а також доволі фрагментарно вивчена проблема розвитку професійно 

значущих якостей менеджерів організацій відповідно до вимог сьогодення.  

Актуальність та недостатня розробленість проблеми зумовили вибір теми 

дисертаційного дослідження «Психологічні особливості розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми 

кафедри психології та особистісного розвитку ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України «Особистісно-орієнтовані засади психологічної 

підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної педагогічної освіти» 

(державний реєстраційний номер 0112 U002317), «Психологічна підготовка 

керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін» (державний 

реєстраційний номер 0112 U000700). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол № 3 від 17  

квітня 2013 р.) та узгоджено з бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 28  

травня 2013 р.) 
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Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів організацій у процесі здобуття фахової освіти. 

Відповідно до зазначеної мети були поставлені такі завдання: 

1. На основі теоретичного аналізу наукової літератури проаналізувати 

основні підходи до дослідження професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів організацій.  

2. Теоретично обґрунтувати зміст, структуру та особливості розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій.  

3. Емпірично дослідити особливості розвитку професійно значущих 

якостей особистості майбутніх менеджерів організацій; визначити їхню 

структурну динаміку у процесі здобуття фахової освіти. 

4. Розробити та апробувати програму розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій в умовах здобуття фахової освіти.  

Об’єкт дослідження – професійно значущі якості майбутніх менеджерів.  

Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку професійно 

значущих якостей особистості майбутніх менеджерів організацій. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та досягнення 

мети дослідження було використано комплекс теоретичних, емпіричних та 

математичних методів: 

теоретичні методи: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення даних 

теоретичних і експериментальних досліджень, систематизація, моделювання з 

метою визначення та теоретичного обґрунтування змісту, структури, проблем та 

особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів; 

емпіричні: анкетування, тестування, бесіди, аналіз управлінських ситуацій, 

спостереження за діяльністю майбутніх менеджерів під час проведення 

практичних занять, аналіз навчальних програм з метою з’ясування стану та 

особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх фахівців на 

сучасному етапі розвитку освіти; констатувальний та формувальний експеримент; 
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методи математичної обробки даних: факторний, кореляційний, 

дисперсійний, порівняльний аналіз, щозастосовані для узагальнення та 

систематизації емпіричних даних. Опрацювання даних та графічна презентація 

здійснювалася за допомогою комп’ютерного пакету статистичних програм SPSS 

 (версія 20.0). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, 

що: 

впершетеоретично обґрунтовано, емпірично досліджено та 

конкретизовано структуру професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій, яка включає: мотиваційний (зорієнтованість на досягнення успіху, 

готовність до ризику, ставлення до власної професії), когнітивний (професійна 

обізнаність, особливості мисленнєвої діяльності), операційний (креативність, 

організаційні здібності, стиль управління); комунікативний (комунікативні 

здібності, асертивність, стратегії розв’язання конфліктів), рефлексивний 

(рефлексивність, відповідальність, готовність до змін) компоненти; теоретично 

обґрунтовано та емпірично підтверджено такі психологічні особливості розвитку 

професійно значущих якостей, як: суперечливість, амбівалентність, спонтанний 

характер, нерівномірність, гетерохронність процесу розвитку; зумовленість 

розвитку професійно значущих якостей життєвим та професійним досвідом, 

уявлення майбутніх менеджерів про професійний Я-образ, вмотивованість та 

самомотивованість до особистісного розвитку, рівень розвитку комунікативних 

якостей; підготовлено вихідні положення тренінгової програми розвитку 

професійно значущих якостей менеджерів організацій;   

уточнено зміст поняття професійно значущих якостей, їхнє місце та роль у 

структурі діяльності фахівця; 

набули подальшого розвитку уявлення про професійно значущі якості 

майбутніх менеджерів організацій, можливість їхнього розвитку у процесі 

професійної підготовки у ЗВО методами активного навчання (соціально-

психологічного тренінгу). 
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Експериментальна база та етапи дослідження. Дослідження проводилося 

у  2013-2018 рр. на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 

Університету «Крок», Державного університету телекомунікацій. У дослідженні 

загалом взяли участь 401 респондент. Відповідно до поставлених завдань 

дослідження проводилося у декілька етапів. 

На першому етапі (2013-2015 р.) проведено теоретичний аналіз проблеми, 

визначено та теоретично обґрунтовано групи професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій.  

На другому етапі (2015-2016 р.) здійснено експертну оцінку для виявлення 

ключових професійно значущих якостей та відбір психодіагностичного 

інструментарію, спрямованого на дослідження цих якостей. 

На третьому етапі (2017-2018 р.) проведено констатувальний та 

формувальний експерименти, здійснено порівняльний аналіз ефективності 

розробленої у дослідженні програми розвивальних впливів та підсумкове 

узагальнення одержаних даних. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у тому, 

що розроблені та апробовані пакет діагностичних методик і програма розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій можуть 

використовуватися викладачами ЗВО для підвищення якості професійної 

підготовки менеджерів у процесі здобуття фахової освіти. Представлений у 

дослідженні експериментально перевірений методичний інструментарій може 

стати складовою моніторингу професійного та особистісного розвитку 

менеджерів організацій. Теоретичні положення, одержані результати та висновки 

дослідження можуть використовуватися у процесі викладання навчальних 

дисциплін «Вступ до спеціальності», «Основи психології та педагогіки», 

«Психологія управління», «Тренінг особистісного зростання» та ін. під час 

підготовки менеджерів організацій у закладах вищої освіти. 
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Результати дослідження впроваджено у практику роботи Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (довідка 

№ 59/18 від 14.06.2018); ДВНЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН 

України (довідка №20-05/475 від 29.05.2018); Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (довідка № 59/18 від 14.06.2018); 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка 

№ 62/03-а від 16.03.2018). 

Особистий внесок здобувача. В опублікованій у співавторстві праці [14] 

особистий внесок здобувача складає 20% та полягає у виявленні відповідності 

особистості менеджерів вимогам ефективного управління персоналом; у праці 

[6] − розкрито питання щодо  відповідності особистості обраній професії.  

Апробація результатів дослідження.Основні теоретичні положення, 

результати емпіричного дослідження та висновки доповідалися й обговорювалися 

на науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних − «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості 

в умовах трансформації освіти» (Київ, 2012, 2013, 2014, 2015); «Формування 

компетентностей обдарованої особистості в системі освіти» (Севастополь, 2013); 

«Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи» (Херсон, 

2013); «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та 

прикладні проблеми» (Київ, 2013); «Реалії та перспективи євроінтеграційного 

розвитку післядипломної педагогічної освіти», (Ужгород, 2015); 

«Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти» (Київ, 2016); 

«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій» (Київ–Суми, 2017); «Організаційна та економічна психологія в 

Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 2018);«Актуальні 

питання сучасних педагоігнчих та психолоігчних наук» (Одеса, 2019); 

всеукраїнських – «Розвиток післядипломної педагогічної освіти у сучасному 

суспільстві: експериментально-дослідницька діяльність» (Київ-Львів, 2012); 

«Випереджувальний характер післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку 

суспільства економіки знань» (Рівне, 2012); «Діяльність районних (міських) 
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методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та 

інформаційно-комунікаційних технологій (Рівне, 2012); «35 років на шляху 

удосконалення професійної компетентності фахівців: історія, сучасність, 

перспективи» (Донецьк, 2014); «Інтеграція науки і практики як чинник розвитку 

післядипломної освіти в умовах інформаційного суспільства» (Івано-Франківськ, 

2014); «Елітний менеджер: технологія підготовки у системі національної освіти», 

(Київ, 2014); «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі 

освіти», (Київ, 2014); «Актуальні питання теорії і практики психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців» (Хмельницький, 2014); «Психолого-

педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості 

в умовах трансформації освіти» (Київ, 2016, 2017, 2018); «Психолого-педагогічне 

забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій» (Київ, 2017); інтернет-

конференціях – «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технологія» (2017); «Актуальні проблеми університетської та 

професійної освіти в кризових умовах» (Київ, 2015); круглому столі «Формування 

комунікативної компетентності обдарованих старшокласників з використанням 

інформаційних технологій» (Київ, 2012); засіданнях кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, 2012-

2018). 

Публікації. Основний зміст роботи відображено в 14 публікаціях, із яких 

п’ять статей в наукових фахових виданнях, включених до переліку МОН України, 

одна з них  входить до міжнародних наукометричних баз даних. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 284 сторінок. Основний обсяг – 224 сторінка. Список 

літератури налічує 223 найменувань, з них 8 англійської мовою. У роботі 

міститься 26 рисунок та 46таблиці, уміщених на 30 сторінках, додатків – на 34 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 

Аналіз проблеми психологічних особливостей розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій передбачає виклад основних 

теоретико-методологічних засад дослідження на основі аналізу ключових підходів 

та концепцій до вивчення феномену професійно значущих якостей особистості та, 

зокрема, менеджерів. У цьому розділі висвітлено стан досліджуваної проблеми; 

обґрунтовано сутність професійно значущих якостей менеджерів організацій, що 

визначає ефективність їхньої діяльності; виокремлено компоненти та психологічні 

особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій, що зумовлені специфікою їхньої професійної діяльності.  

 

 

1.1. Основні підходи до дослідження професійно значущих якостей 

особистості як складової її професійної придатності 

 

 

Висвітлення змісту даного підрозділу передбачає, на наш погляд, розгляд 

таких питань:  

 дослідження категорії «професійно значущі якості»; 

 виділення основних підходів до вивчення ПЗЯ майбутніх менеджерів; 

 місце професійно значущих якостей у структурі діяльності 

особистості.  

У результаті теоретичного аналізу наукової літератури з’ясуємо визначення 

категорії «професійно значущі якості» та проаналізуємо основні наукові підходи 

до їхнього вивчення.  



28 

 

Поняття професійно значущих якостей особистості як характеристики 

професійної придатності людини на теренах вітчизняної науки вивчалося з двох 

позицій: перша була спрямована на вирішення завдань професійного відбору і 

професійного консультування, профілактики та професійного навчання [3], а 

друга – на проектування та прогнозування успішності професійної діяльності 

[175, с.258-260]. Професійно значущі якості людини як суб’єкта дії розглядаються 

вченими з позиції самої професійної діяльності та специфіки її 

трансформаційного внеску, а також згідно з психофізіологічними та 

особистісними характеристиками людини у досягненні очікуваних результатів 

(В. Бодров [18], К. Гуревич [46], М. Корольчук [93], Б. Ломов [109], О. Леонтьєв 

[105], К. Платонов [144]). 

Виявлено неоднозначність наукових підходів до розуміння поняття 

професійно значущих якостей та їхнє велике різноманіття, що спричинило 

виникнення різних дефініцій, які вживаються науковцями у процесі вивчення 

психологічних особливостей професійної діяльності людини, зокрема: 

«професійні здібності» (С. Максименко [114] та ін.), «професійно важливі якості» 

(В. Шадріков [203] та ін.), «професійно важливі властивості» (В. Рибалка [164]); 

«професійно значимі якості» (Н. Волянюк, Г. Ложкін [108] та ін.), «професійно 

значущі якості особистості» (В. Бодров та [18] ін.), «професійно значущі 

особистісні якості» (К. Левітан [104] та ін.), а також зустрічаються такі наукові 

конструкти, як: «професійна компетентність» (Е. Зеєр [74], Н. Кузьміна[102], 

А. Маркова [118] Н. Пов’якель [146] та ін.) «професійний потенціал» 

(І. Дергальова [48], М. Корольов, В. Марков[117], Ю. Сінягін, А. Тручинов та ін.). 

Аналіз наукових джерел виявив, що тлумачення цих понять має загальну 

спрямованість, вказуючи на особистісні характеристики людини, які дають їй 

шанси на успішне оволодіння певною діяльністю та професійну реалізацію. На 

думку О. Бондаренко [21], професійно значущі якості – це такі якості особистості, 

які висуваються сучасним суспільством до фахівців певної професії, впливають на 

успішність професійної діяльності та дають можливість успішно реалізувати себе 

в ній [21, с. 24–26]. Н. Макаренко [111] наголошує, що «професійно значущі 
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якості» – це необхідні умови для успішного оволодіння професійними знаннями, 

вміннями та навичками. Вони визначають успішність навчання і ефективність 

професійної діяльності. Автором терміну «професійно важливі якості» є 

В. Шадріков, який трактує його як індивідуальні якості суб’єкта діяльності, що 

впливають на ефективність діяльності та успішність її опанування [204]. 

О. Самохвал, розширюючи цей термін, надає цим якостям характеристик 

стійкості, які з’являються та удосконалюються у процесі реалізації мети, завдань 

професійної діяльності і є результатом особистісного розвитку у процесі фахової 

підготовки [167].  

Велике різноманіття термінів ускладнює дослідницьку роботу, відволікаючи 

увагу на розрізнення їхнього змістовного навантаження. Зокрема, у наукових 

джерелах паралельно функціонують три поняття: «професійно важливі» [179], 

«професійно значущі» [18], «професійно значимі» [108] якості особистості. З 

погляду лексикології вони можуть розглядатися тотожними, синонімічними. 

Смислове значення слова «важливий» включається у поняття «значущий» і 

«значимий», вказуючи на особливе значення та становище у суспільстві, що має 

значну силу прояву. Натомість прикметник «значущий» тлумачиться як 

важливий, серйозний, багатозначний, який на щось натякає та має неабияке 

значення, а слово «значимий» вказує на певну роль, суть чого-небудь, певний 

зміст та важливість для когось [132, с. 348-350]. На думку Г. Ложкіна та 

Н. Волянюк, доцільніше використовувати термін «значимий», тобто такий, що 

вказує на особистісні якості представника професії у співвіднесенні із зовнішніми 

специфічними умовами як професійними вимогами до особистості [108, с. 45]. Це 

визначення підкреслює певне рольове та змістове наповнення, що є важливими 

саме в контексті психології діяльності. У контексті якостей особистості, що 

характеризують її професійну придатність, ми вбачаємо доречними обидва 

визначення. Але надалі в тексті надаватимемо перевагу і використовуватимемо 

саме термін «значущий», який дає нам змогу підкреслити більше значення у 

контексті здійснення особистістю професійної діяльності та її 
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конкурентоспроможності.  Також ми надаємо йому перевагу, вбачаючи поєднання 

у ньому двох складових системи «суб’єкт-об’єкт праці» [132, с. 348-350].  

Поняття «якість» вказує на ту, чи іншу характерну ознаку, властивість, рису 

кого- чи чого-небудь [133, 586]. За визначенням Г. Олпорта [134], якості, або риси 

особистості – це схильність поводитись певним чином у широкому діапазоні 

ситуацій, схильність до поведінки, яка відрізняється як стійкістю (тобто є 

тимчасово узгодженою), так і широким діапазоном (тобто є міжситуативною 

узгодженістю). К. Платонов [144] визначає якість як найбільш суттєву 

властивість, яка надає будь-якому феномену визначеності. Змінюється якість 

людини – змінюється і її сутність. Властивість  є вираженням цієї якості 

порівняно з іншими якостями. Таким чином, якості особистості – це узагальнені 

властивості особистості. Якість – це завжди властивість, але властивість на 

завжди є якістю.  

Саме поняття «професійні якості» часто розглядається як прояв психічних 

особливостей особистості, необхідних для засвоєння спеціальних знань, умінь та 

навичок, а також для досягнення суспільно-визнаної ефективності у професійній 

праці [49, с. 201]. До професійних якостей включають: інтелектуальні (мислення), 

моральні (поведінка), емоційні (почуття), вольові (здатність до саморегуляції), 

організаторські [124]. 

Набуття особистістю професійно значущих якостей охоплюють різний 

спектр прояву людини в професії, а саме: особистісно-ділові якості, акмеологічні 

складові професіоналізму, адекватний рівень професійних вимог, мотиваційна 

сфера і ціннісні орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток фахівця [108, 

с. 151]. Поняття потенціалу та професійної компетентності розширюють 

розуміння конструкту професійно значущих якостей. Зокрема, поняття потенціалу 

виходить за межі відповідності між якостями людини та професійними вимогами, 

включаючи здатність передбачати та нести відповідальність. Натомість здібності 

людини відображаються у понятті компетентностей, які можуть стосуватися 

різних сфер особистісного розвитку людини та сфер застосування її професійної 

діяльності [Толочек 187, с. 279]. 
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Також важливість професійно значущих якостей для успішного освоєння та 

здійснення професійної діяльності виявляється у тому, що в них закладені всі 

основні характеристики структури особистості, що визначають психологічні 

особливості системи діяльності: мотиваційно-потребнісні, когнітивні, 

психомоторні, емоційно-вольові та ін. [18, 96]. Зібрані описи змістовного 

наповнення трактувань цього феномену надаємо в таблиці (табл.1.1). 

Аналізуючи визначення професійно значущих якостей особистості, можна 

їх згрупувати у три підходи. Відповідно до першого, професійно значущі якості – 

це психофізіологічні характеристики особистості, її здібності та здатності 

(А. Каганов, О. Гура, О. Силкін, К. Платонов).  

Таблиця 1.1 

Тлумачення поняття професійно значущих якостей різних авторів  

 

Автор Визначення поняття 

І. Алексєєва 

А. Карпов 

 

Індивідуальні властивості суб’єкта діяльності, які 

необхідні та достатні для реалізації діяльності на 

нормативно заданому рівні і які значимо та позитивно 

корелюють хоча би з одним (чи декількома) її основними 

результативними параметрами – якістю, продуктивністю, 

надійністю[85] 

В. Петрук 

В. Шадріков 

Індивідуальні якості суб’єкта діяльності, що впливають на 

ефективність діяльності й успішне її виконання або 

засвоєння[143;203] 

С. БатишевЄ. Ільїн 

О. Смирнова 

Функціональні якості йіндивідуальні особистісні 

особливості людини, які сприяють умовою успішного 

опанування професією та професійною діяльністю; 

реалізувати себе у конкретних видах трудової 

діяльності[14]. 

А. Каганов 

Атрибути особистості, які покликані забезпечувати її 

успішний трудовий старт і високі виробничі показники 

[172]. 

В. Дружинін 

Це будь-які якості суб’єкта, які задіяні в процесі 

діяльності і забезпечують ефективність її виконання за 

параметрами продуктивності, якості праці і 

надійності[172]. 
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Продовження табл. 1.1 

О. Єрмолаєва 

Психологічний потенціал для формування знань, умінь та 

навичок; а вони, у свою чергу, є необхідною умовою та 

ресурсом формування професійної компетентності[70].  

О. Шушеріна 

Це ті якості, які вимагаються сучасним суспільством від 

фахівців цієї професії, впливають на успішність навчальної 

діяльності студента, дають йому можливість найбільш 

ефективно реалізувати себе, і розвиток яких забезпечує високу 

якість його професійної діяльності [212]. 

О. Силкін 

 

Це сукупність соціально та біологічно обумовлених 

компонентів особистості, які дозволяють успішно виконувати 

певний вид трудової діяльності [172]. 

К. Платонов 

Інтегральні психологічні та психофізіологічні утворення, які в 

процесі конкретної професійної діяльності формуються в 

спеціальні(професійні) здібності за механізмом функціонування 

шести етапної, багаторівневої, матричної двокільцевої системи 

організацій, побудови та управління руховою діяльністю[144].  

О. Гура  

Це якості суб’єкта діяльності, які впливають на ефективність 

цієї діяльності й успішність її виконання; є стійкими, 

суттєвими, рівноцінними та можуть бути оцінені[58]. 

М. Громкова 

Л. Борисюк 

Це сукупність таких якостей фахівця (низка важливих якостей 

спеціаліста), які служать успішному виконанню професійної 

діяльності, ефективному розв’язанню професійних задач, 

особистісному професійному зростанню та вдосконаленню[27].  

О. Шелепова 

Це компонент професійної придатності, тобто такі якості, які 

необхідні людині для успішного вирішення професійних 

завдань[172] 

 

Автори другого підходу до професійно значущих якостей відносять 

індивідуально-психологічні особливості та властивості фахівця (А. Карпов, 

В. Шадріков, І. Алєксєєва, В. Петрук, О.Смернова тощо). Згідно з третім 

підходом, професійно значущі якості – це уміння, здібності й властивості 

особистості, що формуються у процесі навчання (О. Єрмолаєва, О. Шушеріна, 

В. Петрук, О. Смернова) [58]. Цей спосіб групування професійно значущих 

якостей вказує на поєднання різноманітних підсистем різних рівнів 

функціонування людини: психофізіологічного, особистісного, професійного та 
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розвиткового. Це наштовхує на думку, що систему професійно значущих якостей 

особистості можна формувати і розвивати у процесі навчання чи оволодіння 

певними особливостями професії. 

Вивчення професійних якостей суб’єкта дії реалізується у контексті різних 

наукових підходів. Так психофізіологічний підхід(А. Каганов, С. Батишев, 

О. Силкін [172]та ін.) визначає професійно значущі якості як психофізіологічні 

характеристики особистості, її здібності та здатності. Дослідники зазначають, що 

деякі професії вимагають конкретних рис особистості, які пов’язані з атрибутами 

посадових вимог. Успішна кар’єра особистості залежить від сумісності посади і 

наявності певних рис, яких вимагає ця посада. Тому, на нашу думку, синергія 

певних особистісних якостей призводить до професіоналізму людини у певному 

виді діяльності.  

Важливим напрямком наукових досліджень взаємозв’язку людини з 

професією є встановлення та забезпечення відповідності між людиною та 

вимогами трудової діяльності. Вихідні теоретичні положення психологічного 

забезпечення такої відповідності були розроблені Ф. Парсонсом [175, 339-359]. 

Згідно з його поглядами, певні професійно значимі індивідуальні якості роблять 

людину оптимально придатною до вимог єдиної професії, визначають професійну 

успішність та задоволення професійною працею. Роль особистісних 

характеристик в професійній діяльності підкреслюється Д. Сьюпером [223] – 

прихильником «теорії індивідуальності в професійній психології». Він вважає, що 

людина несвідомо прагне мати професію, вимоги якої зумовлюють роль 

відповідно до її уявлень про себе, свою особистість та власні характеристики.  

Відповідно до другого підходу – функціонально-діяльнісного (В. Бодров 

[18], Є. Ільїн [79], А. Карпов [85], В. Шадріков [205] та ін.), ПЗЯ розглядаються як 

індивідуально-психологічні особливості та властивості фахівця відповідно до 

функцій, які він виконує у певній діяльності. Водночас науковці зазначають, що в 

ролі професійно значущих якостей можуть виступати не лише психічні, але і 

непсихічні ознаки суб’єктів (конституціональні, соматичні, нейродинамічні, 

тощо). 
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За думкою В. Шадрікова [202], «професійно важливі якості» виступають в 

ролі тих внутрішніх умов, через які переломлюються зовнішні впливи та вимоги 

діяльності. Вони є вузловим моментом формування психологічної системи 

діяльності. В. Бодров  [18, с. 223] до поняття «професійно значущих якостей» 

відносить всю сукупність психологічних якостей особистості, а також цілу низку 

фізичних, антропометричних, фізіологічних характеристик людини, які 

визначають успішність навчання та реальної діяльності. Конкретний перелік цих 

якостей для кожної діяльності специфічний (за їхнім складом, необхідним 

ступенем вираженості, характером взаємозв’язку між ними) і визначається за 

результатами психологічного аналізу діяльності та складання її професіограми та 

психограми.  

Багато вчених (Б. Ломов [109], А. Маркова [118], В. Толочек [187] та ін.) 

розглядає ПЗЯ як певну сукупність суб’єктивних властивостей, специфічних для 

того чи іншого виду діяльності, які виступають у вигляді закономірно 

організованої системи, що є основою системного підходу. 

Таким чином, діяльність передбачає наявність та формування системи 

професійно значущих якостей, яка виступає як певна сукупність суб’єктивних 

властивостей, специфічних для того чи іншого виду діяльності. Це означає, що 

кожна діяльність вимагає, по-перше, певної сукупності професійно значущих 

якостей, по-друге, ця сукупність є не сумою якостей, а їхньою закономірно 

організованою системою. Між певними професійно значущими якостями 

встановлюється функціональні взаємозв’язки компенсаторного та сприятливого 

типів; сама ж система ПЗЯ виступає як певний симптомокомплекс суб’єктивних 

якостей, специфічних для тої чи іншої діяльності [202].  

У той же час В. Толочек, аналізуючи Є. Клімова та інших науковців, 

зазначає, що не існує комплексу якостей, важливих для досягнення успіху в 

якійсь конкретно взятій професії, бо успіху в ній можуть досягнути працівники із 

зовсім іншими якостями, які реалізують свій власний індивідуальний стиль 

діяльності як особистісний ресурс. Ресурсна концепція полягає у тому, що 

професійна успішність суб’єкта праці та його професійний розвиток може 
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опиратися на інтерсуб’єктні характеристики (властиві лише окремому індивіду), 

інтрасуб’єктні (системні якості, що формуються у взаємодії) та позасуб’єктні, як 

такі, що транслюються соціальними системами (культура тощо) [187, 296]. 

У межах особистісно-гуманістичного підходу (Г. Балл [11], І. Бех [16], 

В. Рибалка [164] та ін.) увага акцентується на духовній складовій ПЗЯ і, 

відповідно, розрізняється фахівець, який просто виконує професійні функції, та 

справжній професіонал, який прагне до професійного та особистісного розвитку. 

Вчені зазначають, що професійно значущі якості є загального та специфічного 

характеру; сталі та змінні, на їхній основі складаються психограми та 

персонограми професії і вони мають певний закономірний характер. Професійно 

значущі якості вони об’єднують у декілька груп, а саме психосоматичні, 

психофізіологічні, інтелектуальні, едукаційні, рефлексивні, характерологічні, 

мотиваційні, комунікативні, психосоціальні [164, с. 39]. Під час підготовки 

майбутніх фахівців орієнтуватисяварто на переваги та особливості кожного 

індивіда [11]. 

Акмеологічний підхід (А. Деркач [50], Н. Кузьміна [102], Л. Орбан [49]та 

ін.), у межах якого професіоналізація особистості сприймається як цілісний 

процес, налаштований на розвиток, збагачення та трансформаційну професійну 

діяльність і особистісне зростання, а ПЗЯ є його результатом [191, с.58-67].Тобто 

ПЗЯ особистості формуються у процесі її професійного та особистісного 

розвитку, в результаті якого відбуваються зміни в мотиваційній сфері, зростання 

інтелекту; здатність долати труднощі; об’єктивне оцінювання своїх сильних та 

слабких сторін [64]. 

У сучасних ринкових конкурентних умовах, ми б хотіли наголосили ще на 

такій характеристиці, як конкурентоспроможність. На думку акмеологів 

(А. Деркача [49], Н. Кузьміної [102] тощо), до професійно значущих якостей, що 

визначають конкурентоспроможність будь-яких спеціалістів, належать: 

професійне цілепокладання; рефлексія; професійна зацікавленість; творчий підхід 

до професійної діяльності; здатність і готовність до безперервного загального та 

професійного саморозвитку; професійне честолюбство, прагнення до успіху; 
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організаторські здібності, задоволеність працею тощо [195]. Важливими також у 

цьому аспекті є особливі для конкретних спеціалістів професійно значущих 

якостей, що зумовлені характером їхньої діяльності [204]. У такому ракурсі ПЗЯ 

вважаються одним із компонентів моделі конкурентоспроможності спеціаліста.  

Компетентнісний підхід (Г. Селевко [169], В. Шадріков [205], та ін.) 

підкреслює дієвий характер ПЗЯ як складових професійної компетентності разом 

із певними знаннями, вміннями, навичками, які фахівець повинен активно 

застосувати у різних професійних ситуаціях  на основі використання соціального 

досвіду, елементом якого є власний досвід. 

Професійно значущі якості особистості обумовлюються певним видом 

трудової діяльності, формуються як здібності людини, проявляються у соціально-

психологічних характеристиках особистості (інтереси, цінності, мотиви, 

ставлення, направленість) та фіксуються знаннями і навичками як професійними 

компетентностями [112]. Це означає, що кожна діяльність вимагає визначення 

певної сукупності ПЗЯ, що є їхньою закономірно організованою системою. 

У межах особистісно-діяльнісного підходу (Н. Волянюк [108], О. Єрмолаєва 

[234], О. Леонтьєв [237], Г. Ложкін [108] та ін.) ПЗЯ розглядаються як уміння, 

здібності та властивості особистості, що розвиваються у процесі 

цілеспрямованого впливу, зокрема і  навчання, та забезпечують її самореалізацію 

у певній сфері професійного життя. ПЗЯ розуміються як динамічні утворення, що 

розвиваються  у процесі життєдіяльності. У цьому підході представлено єдність 

особистісного та діяльнісного компонентів, що,у свою чергу, передбачає 

врахування вікових, статевих, індивідуально-психологічних особливостей 

особистості та принципи єдності свідомості і діяльності, інтеріоризації-

екстеріоризації та спрямованості на становлення і розвиток суб’єкта професійної 

діяльності [19]. 

У контексті завдань дослідження найдоцільнішим вважаємо комплексний 

підхід, в основу якого покладено положення особистісно-діяльнісного, 

акмеологічного та компетентнісного підходів, за узагальненням яких професійно 

значущі якості особистості можна трактувати як комплексне динамічне 
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особистісне утворення, що може розвиватися, трансформуватися та проявлятися 

через набір якостей особистості, які дозволяють їй успішно виконувати певний 

вид професійної діяльності та визначають конкурентноспроможність фахівця.  

Узагальнюючи історичний шлях розвитку підходів до вивчення професійно 

значущих якостей, В. Толочек констатує зміну трьох парадигм: від класичної, яка 

надає перевагу виділенню об’єктивних критеріїв професійно значущих якостей як 

показникові професійної відповідності через некласичну, яка фокусує увагу на 

зовнішній оцінці професійно значущих якостей людини, до пост класичної, у якій 

переважають особистісні характеристики [187, с. 271-286]. Наразі застосування 

комплексного підходу надає можливість інтегрувати досягнення різних шкіл та 

підходів у вивченні професійно значущих якостей, визначаючи при цьому 

пріоритети без виключення впливу інших значущих змінних [203].  

Прагнення структурувати розуміння конструкту ПЗЯ сформувало в 

науковій літературі й інші класифікації професійно значущих якостей, зокрема за 

параметрами рівня розвитку та сфери професійної діяльності. Згідно з першим 

поділом, виділяються абсолютні, які необхідні для виконання діяльності на 

нормативно заданому рівні; відносні, які визначають собою можливості 

досягнення суб’єктом високих, наднормативних кількісних та якісних показників 

діяльності (рівень майстерності); анти-ПЗЯ, які мають бути мінімізовані чи 

відсутні як професійно протипоказані щодо тієї чи іншої діяльності [85]. 

За другим критерієм, професійно значущі якості поділяються на дві великі 

групи: загальні професійні якості, що окреслюють успіх навчальної роботи всіх 

фахівців ж їхньої групи, та спеціальні якості, активно включені у діяльність 

спеціалістів лише окремого профілю [93, с. 301]. Якості, які є важливими для 

досягнення успіху у будь-якій професії, О. Смирнов [93] називає відповідно 

специфічними і неспецифічними.  

Численні дослідження підсистеми ПЗЯ та процесу їхнього формування 

дозволяють виділити дві важливі категорії професійно значущих якостей. Перша 

– ПЗЯ, які характеризуються безпосереднім зв’язком з параметрами діяльності 

(кореляцією з ними) – провідні якості. Друга – професійно значущі якості, які 
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мають найбільше зв’язків всередині системи і з іншими якостями, тобто 

характеризуються найбільшою структурною вагою, і, відповідно, займають 

центральне місце в усій системі якостей, – базові професійно значущі якості [202]. 

Саме базові ПЗЯ є основою для формування підсистеми професійно значущих 

якостей в цілому. Навколо них або на їхній основі об’єднуються, структуруються 

та організовуються всі інші якості суб’єкта, необхідні для забезпечення діяльності 

або її основних дій чи функцій.  

Професійно значущі якості займають особливе місце у психологічній 

системі діяльності (див. рис. 1.1). Вони виступають як внутрішні характеристики 

людини і відображають зовнішні специфічні впливи, що виражаються у формі 

професійних вимог до особистості [108, 45]. Е. Зеєр [74], визначаючи професійно 

зумовлену структуру особистості, називає чотири основні її компоненти: 

спрямованість, професійну компетентність, професійно важливі якості та 

професійно значущі психофізіологічні властивості. При цьому ПЗЯ визначаються 

як психологічні якості особистості, що впливають на продуктивність (якість, 

результативність та ін.) діяльності [74].  

Аналізуючи місце та роль ПЗЯ особистості у структурі діяльності, ми 

бачимо, що між провідними та базовими професійно значущими якостями можуть 

складатися різні співвідношення. Одна і та ж якість у різних випадках може 

виступати як провідна чи базова, або одночасно як та й інша. В останньому 

випадку значимість ПЗЯ для забезпечення діяльності є найбільшою. У всіх видах 

діяльності розрізняють ті індивідуальні якості, які відповідають власне за її 

виконання, і ті, які необхідні для сприйняття та прийому професійно значимої 

інформації. Тому прийнято говорити про ПЗЯ виконання та інформаційні ПЗЯ 

[236]. 

Для деяких видів діяльності актуальним є виділення ПЗЯ, які виступають 

такими у нормальних умовах її виконання, і ті, які необхідні в ускладнених чи 

екстремальних умовах. Останнє пояснюється тим, що екстремальні умови часто 

пов’язані з підвищеною небезпекою, загрозою і вимагають від людини інших 

якостей і властивостей, ніж ті, які необхідні у звичних умовах. Для екстремальних 



39 

 

умов не лише характерні інші ПЗЯ (порівняно з нормальними), але й інші системи 

професійно значущих якостей в цілому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Місце та роль ПЗЯ особистості у структурі діяльності[58] 

 

У психолого-педагогічній літературі існує тенденція дослідження якостей, 

важливих для виконання певної професійної діяльності у суспільстві, що, на 

погляд Є. Клімова [87], мають включати: громадянські властивості, ставлення до 

праці в означеній професійній галузі, загальну дієздатність, окремі здібності 
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тапідготовленість до роботи у конкретній професійній галузі. Аналіз психолого-

педагогічних досліджень особистісних якостей фахівця показує, що вони 

включають комплекс моральних, політичних, естетичних, релігійних, ділових, 

організаторських якостей, психологічну та індивідуальну спрямованість. До них 

належать, насамперед, відповідальність, сумлінність, дисциплінованість, почуття 

обов’язку, краси, спроможність до взаємодії, співпраці. Серед якостей, важливих 

для успішного вирішення професійно-психологічних проблем, більшість 

науковців традиційно визначають такі: психологічне мислення, психологічну 

кмітливість (чутливість до психологічних проявів інших людей); рефлективність 

(здатність поставити себе на місце іншої людини), емпатійність, гуманність, 

справедливість; професійну сенситивність (підвищене відчуття звуків, кольорів, 

запахів); професійну пам’ять, увагу, мову; професійно-психологічну усталеність 

та інші поліпрофесійні якості [87]. 

Розроблена Л. Голдбергом [220] модель «великої п’ятірки» може слугувати 

основою для вивчення особистісних проявів у професійному становленні 

особистості згідно з розробленою п’ятифакторною моделлю особистості. Вона 

включає відкритість до досвіду (тобто схильність до творчості, незалежності  та 

зацікавленості в різноманітності), старанність (споріднену з готовністю, 

обережністю та дисциплінованістю), екстраверсію (схильність бути 

компанійським, веселим, відкритим), доброзичливість (прагнення бути 

співчутливим, приємним, довірливим та підтримувати навколишніх) та нейротизм 

(емоційну стабільність) [220].  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що поняття 

професійно значущих якостей може вказувати на окремі психічні чи 

психомоторні властивості та  окремі динамічні риси особистості, а також фізичні 

якості, що відповідають вимогам певної професії до людини, що сприяють 

успішному оволодінню цією професією [93].  

Отже, нами з’ясовано, що професійно значущі якості − це певний набір 

характеристик, який має бути присутнім у особистості для здійснення нею 

професійних функцій та для розвитку її конкурентоспроможності. Кожна 
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професія має свій набір професійно значущих якостей, які можуть бути 

представлені  різним чином та залежати від певних умов здійснення професійної 

діяльності.  

 

 

1.2. Зміст та структура професійно значущих якостей менеджера 

організацій у психологічній науці та практиці 

 

 

Аналіз проблеми зазначеної в даному підрозділі, передбачає на наш погляд 

розгляд наступних питань: 

 розгляд специфіки професійної діяльності менеджерів організацій;  

 дослідження існуючих класифікацій професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій; 

 виділення компонентів у структурі ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій. 

Для виокремлення професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій нами проаналізовано зміст професійної діяльності та наукові праці з 

теорії менеджменту, управління та психології, присвячені визначенню професійно 

значущих якостей для менеджерів різних рівнів управління.  

Професія менеджера як професія соціономічного типу (за класифікацією 

Є. Клімова [86]) відноситься системи «людина-людина», де провідним предметом 

праці є інша людина, а її характеристики виступають інтегральним феноменом 

множинності кількісних та якісних показників у взаємодії системи «людина – 

предмет праці – засоби – середовище» [86, 51-56; 187]. В. Толочек зазначає, що 

успішність у цій сфері діяльності не може бути зведена до простих критеріїв 

ефективності, продуктивності, результативності та надійності [187, 307]. Тому не 

дивно, що до представників цих професій висуваються підвищені вимоги, 

оскільки об’єктом їхньої праці є інші люди, а важливою характеристикою цієї 

групи професій є спілкування, необхідне для здійснення ділових безпосередніх 
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або опосередкованих контактів людини з іншими людьми. [86]. Специфікою 

соціономічних професій є те, що людина чи група людей існують не як соціальне 

середовище (умова) діяльності, а як безпосередній об’єкт і предмет діяльності. 

Водночас Є. Клімов доводить, що клас соціономічних професій є неоднорідним і 

залежить від типу професійних вимог, а це доводить необхідність вивчення 

специфіки професії менеджера організації [86]. 

Багато науковців присвятили свої праці вивченню якостей, необхідних 

спеціалістам тої чи іншої професійної діяльності, зокрема економічного профілю 

− Л. Корват [91] І. Кустовська [103]; психологічного − О. Бондаренко [22], Е. Зеер 

[74], В. Панок [141], С. Максименко [114], Н. Чепелєва [200] та ін.; медичного − 

А. Борисюк [27], М. Будзяк [33], В. Милакова [122], Л. Цвєткова [198] та ін.; 

спортивного − Н. Волянюк [39] та ін.; військового − Г. Ложкін [107], О. Сегеда 

[168] та ін.; педагогічного − Н. Кузьміна [102], А. Маркова [118], та ін.; окремі 

складові професіоналізму сучасного менеджера представлені в працях Л. 

Мотозюк (організаторські) [125], Н. Димченко (рефлексії) [54], А. Доброскок 

(професіоналізму) [64], Г.  Юркевич (особистості) [214], О. Брюховецька 

(толерантності) [30;31]. 

Характер праці менеджера організацій визначається у контексті реалізації 

функцій керівника, завданням якого є інтеграція системи керування в єдине ціле, 

координація дій її ланок та забезпечення єдності і структурності системи 

управління як цілого. Підвищенні вимоги висуваються передусім до 

професіоналізму та компетентностей менеджера організації. Він має володіти 

технічними та економічними знаннями, а також навичками адміністрування; має 

бути самостійним, ініціативним, здатним до творчого мислення, готовим до 

розумного ризику та прийняття рішень. Все це зумовлює перегляд поглядів на 

його природу, роль, сутність і значення. Поряд з цим, деякі автори [84; 190, с. 71] 

зазначають, що чинні професіографічні матеріали не задовольняють попиту 

практики, що постійно зростає. Серед недоліків науковці виділяють такі: 

обґрунтування професіограм базується не на наукових експериментальних 

дослідженнях, а на емпіричному вивченні професійної діяльності; нечіткість 
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переліку професійно значущих якостей, критеріїв їхньої оцінки та показників 

рівня їхнього розвитку тощо. 

Специфіка праці менеджера організацій полягає, у першу чергу, у 

самостійному розв’язанні виробничих, економічних, технічнихта соціальних 

завдань, що має вплив на потреби на людей, які безпосередньо мають 

реалізовувати ці завдання [69]. Сучасний менеджер організації повинен мати 

фундаментальні знання з макро- та мікроекономіки, наукового менеджменту, 

теорії розпорядництва і лідерства, соціології, психології і права, комп’ютерної 

техніки тощо. Але, на нашу думку, на сучасному етапі розвитку суспільства з його 

глобалізацією, інформаційними революціями просто «системи знань» не 

достатньо, адже знання дуже швидко застарівають. Тому мова має йти про якості 

особистості менеджера, які й дозволять йому швидше адаптуватись у змінних 

умовах навколишньої дійсності.  

Питання розробки моделі успішного менеджера (керівника), встановлення 

переліку вмінь та навичок, якими має володіти майбутній менеджер, та ПЗЯ є 

актуальним для багатьох досліджень. Підтвердженням цього є практичні розвідки, 

зокрема, опитування ефективних менеджерів США, Європи, Японії, в результаті 

яких був складений перелік ПЗЯ успішного менеджера. Це такі, як: а) бажання та 

інтерес людини займатися діяльністю менеджера; б) вміння працювати з людьми, 

вміння спілкуватися, взаємодіяти, переконувати, впливати на людей 

(комунікативні якості); в)  оптимальне поєднання ризикованості та 

відповідальності в характері; г)  гнучкість, нестандартність, оригінальність 

мислення, здатність знаходити нетривіальні рішення; д) здатність передбачати 

майбутній розвиток подій,  наслідки рішень, інтуїція; е) висока професійна 

компетентність та спеціальна професійна підготовка [221]. 

Вивчення думки президентів великих японських компаній показує, що 

менеджер має володіти такими якостями, як: ініціативність та рішучість, зокрема і 

в умовах ризиків; довгострокове передбачення і гнучкість; широта поглядів та 

глобальний підхід; наполегливістьу роботіта прагнення до безперервного 

навчання, самовдосконалення; здібності використовувати потенціал 
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працівниківсповна за допомогою правильної їхньої розстановки та справедливих 

санкцій; готовність вислуховувати думку інших; здатністьформувати колектив та 

гармонійну атмосферу у ньому, особиста чарівність; вміння чітко формулювати 

цілі та установки, вміння правильно використовувати свій час; готовність 

використовувати відкритий стиль управління − співпрацю [215]. 

Можна зазначити, що переобтяженість переліку ПЗЯ обмежує їхнє цілісне 

охоплення і, як наслідок, унеможливлює їхнє практичне застосування під час 

прогнозування успішності професійної діяльності. Водночас створені моделі 

ефективного менеджера теж не виявилися успішними щодо практики їхнього 

впровадження, хоча і покращили цілісність їхнього сприймання. 

Згідно з доробком Ю. Швалба [207], успішність включення людини в 

організацію та, відповідно, її майбутній внесок в ефективність спільної діяльності 

залежать від поєднання трьох головних чинників: ініціативності працівника, його 

вправності та комунікабельності. Від вдалого поєднання цих якостей буде 

залежати відбір команди та управління підприємством.  

Свого часу А. Ковальов 159 виділив чотири блоки якостей менеджера: 

професійну підготовленість (знання, уміння та навички професійної діяльності, 

знання науки управління, досвід роботи); психологічну підготовленість (інтерес 

до діяльності, почуття відповідальності, колективізм); організаторські здібності 

(здатність до швидкої та чіткої орієнтації у психології людей, практичний склад 

розуму, сила волі); педагогічні здібності (особлива спостережливість, педагогічна 

винахідливість, повага до людей, цікавість до їхнього психологічного та 

духовного розвитку).  

Окрім фахових знань та високої компетентності, науковці виділяють такі 

характеристики керівника, як: практичність, ініціативність, здатність до ризику; 

гнучкість та раціональність мислення і дій; логічність вчинків, динамічність 

поведінки; орієнтація на конкуренцію; вміння спілкуватися з людьми, здатність 

забезпечити оптимальний психологічний клімат у колективі; вміння приймати 

правильні управлінські рішення; вміння підбирати працівників та організовувати 
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їхнє навчання; вміння знаходити вихід із конфліктних ситуацій; вміння вести 

ділові переговори [84]. 

Натомість всі професійно значущі якості керівника,за Е. Борисовою і 

Г. Логиновою, поєднують у три основні блоки: інтелектуальний (компетентність, 

аналітичність мислення), особистісний (лідерство, стійкість до фрустрації, 

активність, ділова направленість) і динамічний (сила та лабільність нервових 

процесів) 26.  

М. Вудкок та Д. Френсіс [40] в роботі «Розкутий менеджер» сформулювали 

одинадцять базових характеристик, необхідних для результативного керівника в 

сучасних умовах ведення бізнесу, до яких віднесли: здатність керувати собою, 

розуміти особистісні цінності, мати чіткі цілі, зосереджуватись на постійному 

особистісному зростанні, мати розвинені навички розв’язання проблем, бути 

винахідливим, інноваційним, вміти впливати на навколишніх, знати сучасні 

підходи до управління, мати здатність до керування, вміння навчати підлеглих, 

моделювати та формувати ефективні робочі групи. 

Менеджер, як зазначають В. Рубахін і О. Філіппов [165, с. 40], повинен 

мати: розвинений аналітико-синтетичний тип сприйняття, при якому 

цілеспрямоване спостереження фактів та їхнє пояснення проходить без 

упередженості; стійку увагу в поєднанні зі здатністю до швидкого переключення 

уваги з однієї проблеми на іншу; розвинену пам’ять (особливо оперативну) на 

події, факти, обличчя, прізвища; творчу уяву та глибоке практичне мислення.  

А. Файоль [189] ранжував якості ідеального менеджера в такій 

послідовності: 1. Здоров’я та фізична витривалість. 2. Розум і розумова 

працездатність. 3. Етичні якості: свідома, тверда наполеглива воля; активність, 

енергія та відвага; мужність, відповідальність, почуття обов’язку, турбота про 

суспільний інтерес. 4. Широкий кругозір. 5. Адміністративна установка. 6. 

Загальне уявлення про всі суттєві функції організації. 7. Глибша компетентність у 

специфічно характерній для конкретного підприємства професії.  

А. Омаров [135] об’єднує професійно значущі якості менеджера у три 

групи: політичні, ділові та морально-психологічні. 
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1. Політичні якості розглядаються як усвідомлення цілей та завдань 

суспільного устрою, вміння підпорядковувати особисті інтереси 

загальносуспільним, соціальна активність. Розвинені політичні якості є 

передумовою стимулювання у менеджера (керівника) схильності до сприйняття 

нових тенденцій у відповідних сферах суспільного життя, виховання у нього 

почуття нового, бачення перспективи розвитку, прогнозування майбутнього, 

знаходження найправильніших шляхів для вирішення завдань. У наш час 

швидких зміну суспільному житті та на виробництві ця якість набуває особливого 

значення [135]. 

2. Ділові якості – вміння знаходити правильний підхід до нових ситуацій та 

найоптимальніший шлях для досягнення мети, самостійність у мисленні і 

оперативність прийняття обґрунтованих рішень, послідовність та ініціативність у 

забезпеченні їхнього виконання з високою продуктивністю. Вони є поєднанням 

двох складових – професійної компетентності та організаційних здібностей. 

Компетентність – сума спеціальних знань і вмінь. Для реалізації самої 

компетентності треба володіти навичками налагодження роботи колективу.  

3. Морально-психологічні якості. Виокремлення цих якостей як 

«специфічних» для менеджера є доволі складною проблемою, адже є складовою 

особистості кожної людини, незалежно від її соціального статусу. Тому краще 

говорити про морально-психологічні якості, які бажано мати менеджерові: 

терпеливість, вихованість, справедливість, добросовісність, чесність, 

врівноваженість, розсудливість, витримката сила духу за несприятливого збігу 

обставин [135, с.83]. 

Р. Стогділл [222] виділив такі основні менеджерські якості: домінантність 

як здатність і потребу впливати на інших людей та підкоряти їх своїй волі; 

впевненість у собі; емоційну стабільність; стресостійкість; креативність; 

прагнення до досягнень; підприємливість, відповідальність, надійність у 

виконанні завдань; незалежність особистості під час протистояння як «тиску 

зверху», так і зіткненню думок; комунікабельність, яка виступає аспектом більш 
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загальної особистісної якості – соціабельності (здатності будувати міжособистісні 

стосунки та встановлювати соціальні контакти).  

Подальші дослідження [178, с. 243] особистісних психологічних якостей 

дозволили розширити цей перелік такими бажаними для менеджераякостями: 

домінантність як вміння впливати на підлеглих, впевненість у собі, емоційна 

врівноваженість і стресостійкість, прагнення до досягнення та підприємливість, 

здатність ризикувати, готовність брати на себе відповідальність у вирішенні 

проблем та надійність під час виконання завдань, чесність, дотримання свого 

словата гарантій, незалежність, самостійність у прийнятті рішень, гнучкість 

поведінки у мінливих ситуаціях, товариськість, вміння спілкуватися, взаємодіяти 

з людьми.  

Водночас Р. Кричевський у своєму дослідженні поділяє менеджерські якості 

на два блоки: концептуальні здібності(стандарти поведінки): широта поглядів, 

глобальний підхід, тривале передбачення і гнучкість, енергійність, ініціативність і 

рішучість, зокрема і в умовах ризику, настирна робота та безперервне навчання; і 

особистісні якості: вміння чітко формулювати цілі та установки, готовність 

вислухати думку інших, неупередженість, безкорисливість та лояльність, 

здатність повністю використовувати можливості працівників за допомогою 

правильної розстановки та справедливих санкцій, особиста привабливість, 

здатність створювати колектив і гармонійну атмосферу в ньому, здоров’я [99, 

с. 221]. 

Л. Ємельянова професійно значущі якості майбутніх менеджерів розглядає 

у вигляді чотирьох самостійних блоків, що відображають різні рівні структури 

особистості: комунікативний, особистісний, діяльнісний та вольові якості [69]. 

Водночас С. Редько розглядає професійно значущі якості менеджера на рівні 

завдань, поведінки та властивостей особистості [161].  

О. Борисовою доведено, що розвиненість форм управлінської діяльності в 

цілому забезпечують три основних блоки професійно значущих якостей: 

динамічний, особистісний, інтелектуальний. Блок особистісних якостей презентує 

такі характеристики, як активність та домінантність, комунікабельність та 
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відповідальність, ділова спрямованість та підприємливість, фрустраційна 

стійкість та соціальна сміливість [26].  

Основа життєвої стійкості ефективного керівника, на думку О. Власової [38, 

40], може забезпечуватися нечутливістю вегетативної нервової системи до загроз 

та захищеністю емоційної чутливості. 

Описуючи модель ефективного менеджера, Т. Баталова виділяє такі ПЗЯ, 

як: 1) здатність планувати діяльність організації (глобальний стратег); 2) 

адаптивність; 3) інноваційне мислення; 4) творча діяльність; 5) вміння 

використовувати сучасні методи та технології; 6) здатність працювати в команді; 

7) лідерство; 8) здатність до самонавчання та саморозвитку. Також вона зазначає, 

що серед особистісних якостей, які нині цінуються у менеджерів, виділяють: 

розум, креативність, енергійність, впевненість у собі, прагнення до досягнення 

цілей, принциповість та рішучість, чесність і справедливість, високу вимогливість 

до себе і до інших, вміння поважати підлеглих та зважати на їхню думку, почуття 

обов’язку, емоційну стабільність та стресостійкість [13].  

Окрім цього виявляється, що загальною основою розвитку менеджера як 

фахівця та компетентного керівника є інтелектуальні якості. Інтелект може 

виступати чи не виступати в ролі чинника успішності менеджера. Залежно від 

того, які ресурси менеджера (інтелектуальні чи комунікативні) включені в його 

діяльність, та складова і буде визначати його успішність [13].  

Важливими для розвитку конкурентоспроможності менеджера є і 

комунікативні якості: здатність до кооперації та групової роботі, поведінкові 

орієнтації під час вирішення конфліктних ситуацій, соціальна компетентність під 

час реалізації своїх цілей; мотиваційно-вольові якості: прагнення до успіху; 

обережність; самовизначення; соціальна компетентність (готовність до 

обговорення, сила переконання, дружнє ставлення до організації, впевнена манера 

тримати себе [13]. 

Також важливе для менеджера і володіння організаторськими якостями, 

які характеризуються умінням підбирати та розставляти працівників, планувати 

роботу, забезпечувати чіткий контроль [13]. Серед організаторських якостей 
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найбільш важливими є: психологічна вибірковість; критичність та 

самокритичність; психологічний контакт, вимогливість, схильність до 

організаторської діяльності, здатність заряджати своєю енергією інших людей, 

цілеспрямованість, гнучкість, працездатність, наполегливість, дисциплінованість, 

ініціативність. Також організаторські якості проявляються у вмінні менеджера 

виокремлювати  системні  проблеми, раціонально розподіляти роботу між 

працівниками та стимулювати їхню персональну відповідальність за виконання 

покладених на них функцій, враховувати професійні та особистісні 

характеристики (знання, інтереси, психологію) працівників, ухвалювати та 

реалізовувати обґрунтовані управлінські рішення. 

Менеджер організації має володіти ще й певними педагогічними якостями: 

здатністю до ідейно-політичного та морально-психологічного виховання 

підлеглих; вмінням здійснювати трудове виховання і професійне навчання, 

організовувати загальнокультурне, естетичне та фізичне виховання молоді; 

вмінням чітко, логічно та образно висловлювати свої думки тощо [13]. 

Водночас, окрім професійно значущих якостей, вчені виокремлюють ще і 

певний набір протипоказань до управлінської діяльності, зокрема: агресивність, 

понижений самоконтроль, індивідуалізм, безхарактерність, невміння логічно 

мислити, надмірна емоційність та ін. [37]. 

Отже, професійно значущі якості майбутніх менеджерів організацій 

представлені різними групами та змістом у різних дослідників. Нам здається 

логічним об’єднати їх у декілька компонентів, врахувавши специфіку майбутньої 

діяльності менеджерів організацій та багатоаспектність цього феномену.  

Цікавою, на наш погляд, є п’ятикомпонентна структура особистості 

майбутнього фахівця І. Коротяєвої [236], яка виділяє: когнітивний (теоретичні 

знання у певній галузі); діяльнісний (комплекс умінь, що дозволяють здійснювати 

професійну діяльність); особистісний (володіння прийомами рефлексії та 

самоусвідомлення);  мотиваційний (сукупність особистих якостей, що визначають 

мотив до саморозвитку, професійного зокрема); комунікативно-операційний 
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(здатність особистості до спілкування, роботи в колективі, взаємодії з іншими 

членами суспільства) компоненти [236].  

Виходячи із зазначених міркувань та враховуючи специфіку діяльності 

майбутніх менеджерів організації, їхня система структури професійно значущих 

якостей, на нашу думку,  включатиме п’ять компонентів, а саме:  

1) мотиваційний (якості, що пов’язані з позитивним ставленням до 

майбутньої професії та досягненням успіху в ній, зокрема: цілеспрямованість, 

готовність до ризику та ін.); 

2) когнітивний (якості, що зумовлюють професійну обізнаність, становлять 

сукупність знань про особливості та специфіку майбутньої діяльності, зокрема 

інтелектуальні якості та ін.); 

3) операційний (якості, пов’язані з процесом майбутньої професійної 

діяльності та його опануванням, зокрема організаційні здібності та ін.); 

4) комунікативний (якості, які визначають спроможність майбутніх 

менеджерів ефективно обмінюватись інформацією та взаємодіяти з підлеглими і 

навколишнім соціумом, наприклад, толерантність, асертивність, вміння слухати 

тощо).  

5) рефлексивний (якості, пов’язані з осмисленням та інтерпретацією свого 

професійного становлення, досвіду опанування майбутньої професії, зокрема 

рефлексія, відповідальність, гнучкість та ін.); 

Отже, нині серед науковців існують різні погляди на проблематику ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій. Учені подають різні за обсягом та змістом 

переліки ПЗЯ – від декількох якостей до декількох десятків, загальна кількість 

яких нараховує близько ста найменувань. Саме тому для подальшого дослідження 

важливим є об’єднання професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій у декілька взаємозв’язаних блоків – компонентів, які входитимуть до 

структури системи ПЗЯ майбутніх менеджерів. При цьому деякі якості досліджені 

ґрунтовно, а деякі потребують детальнішого вивчення. Особливої уваги 

заслуговує розвивальний аспект ПЗЯ. Вважаємо за необхідне дослідити проблеми 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій у 
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процесі підготовки та професійного становлення цих фахівців у системі освіти з 

метою подальшого вдосконалення навчальних програм їхньої підготовки у ВЗО. 

 

 

1.3. Теоретичний аналіз психолоігчних особливостейрозвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій у процесі 

професійної підготовки 

 

 

Аналіз психологічних особливостей розвитку ПЗЯ на наш погляд  

передбачає розгляд таких питань: 

 дослідження стану процесу розвитку ПЗЯ у закладах вищої освіти; 

 макро- , мезо- та мікрорівень аналізу розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів; 

 виділення особливостей розвитку ПЗЯ у результаті теоретичного 

аналізу наукової літератури.  

Для виявлення особливостей розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій було важливо дослідити стан процесу їхнього 

розвитку у студентів вищих закладів освіти у процесі фахової підготовки.  

У психологічній науці розвиток ПЗЯ менеджера розглядається у контексті 

особистісного та професійного становлення людини, де важливе місце займає 

етап професійного навчання. На етапі професійного навчання закладаються 

основи тих якостей фахівця, з якими він вступить у нову для нього атмосферу 

діяльності і в яких здійснюватиметься його подальший розвиток як професіонала. 

У цей період завершується професійне самовизначення особистості, формування 

світосприйняття з погляду майбутньої професії, відшліфовуються професійні 

уміння та навички, актуалізуються професійно важливіякості, набувається 

первинний професійний досвід. А. Деркач, Л. Карамушка, Н. Кузьміна, Л. Орбан-

Лембрик, Н. Чепелєва [50;81; 102; 136;200] підкреслюють особливу важливість 

опанування ПЗЯ саме в передстартовий період здобуття професії. 
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Вивчення особливостей професійного становлення та умов набуття ПЗЯ 

було предметом дослідження науковців у різноманітних галузях науки, зокрема у 

спеціалізації вчителя (В. Діанова [53], та ін.); тренера (Н. Волянюк [39]); 

управлінця (Л. Карамушка [82; 81]), економіста (Р. Гейзерська [41], Н. Димченко 

[54]), медичного працівника (А. Борисюк [26], М. Будзяк [33], Л. Дудікова [68], 

М. Жукової [72], та ін.; психолога (А. Гусєв, П. Лушин [138]). 

У своїх дослідженнях К. Чернецькі зазначав, що в процесі професійного 

розвитку особистості відбуваються об’єктивні зміни, які можна спостерігати, 

описувати, досліджувати та аналізувати [199]. 

Л. Карамушка визначає рівні чинників, що впливають на розвиток ПЗЯ 

особистості, а саме: 1) макрорівень (рівень суспільства: тенденції розвитку 

суспільства, специфіка освітньої галузі, система підготовки менеджерів 

організацій; 2) мезорівень (рівень закладів вищої освіти: тип освітніх закладів, 

психологічні аспекти навчання та виховання, особливості спілкування з 

одногрупниками, різноманітність їхніх форм та методів; характер майбутньої 

діяльності менеджера, рівень розвитку та професійної підготовки викладачів); 3) 

мікрорівень (рівень особистості: індивідуально-психологічні особливості  

менеджера) [82; 81].  

Спираючись на підхід Л. Карамушки, ми виокремлюємо психологічні  

особливості розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій на макро- , мезо- та 

мікрорівнях аналізу. 

Особистість менеджера певним чином є наслідком управлінських відносин, 

які становлять складову частину суспільних відносин. Соціально-економічні 

фактори розвитку реалізуються самим суспільством у системах формування 

управлінських кадрів через відповідне навчання та виховання [214].  

Нині суспільно-історичні події в Україні та світі визначають нестабільний 

та суперечливий характер розвитку суспільства, а, відповідно, це формує вимоги 

до особистості фахівця. Розвиток особистості менеджера є результатом 

цілеспрямованих зусиль, що передбачає включення індивіда в систему суспільних 

відносин та самостійне відтворення цих відносин, безпосереднього  впливу 
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соціуму, зважаючи на актуальне вибіркове ставлення індивіда до норм та 

цінностей суспільства, а також його активну взаємодію з оточенням. Нормативні 

вимоги щодо реалізації професії у суспільному виробництві транслюються також 

в умови здобуття професії, спрямовуючи формування ПЗЯ особистості 

майбутнього фахівця. 

Аналізуючи вимоги до сучасного менеджера організацій, ми, з одного боку, 

бачимо запит на керівників із високими морально-духовними цінностями 

(Г.  Балл [11], В. Шепель [247]), які здатні поважати своїх працівників, об’єктивно 

їх оцінювати, бути відповідальними перед суспільством та людьми, поважати 

думку інших, працювати, сповідуючи загальнолюдські та етичні норми, з іншого 

боку,– це мають бути фахівці, що не бояться ризикувати, впевнені в свої силах, 

здатніухвалювати жорсткі управлінські рішення, орієнтовані на розвиток бізнесу.  

Все це дає нам змогу говорити про суперечливість, амбівалентність 

процесу розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів на макрорівні.  

Навчання у вищій школі спрямоване на оволодіння студентами певними 

знаннями, уміннями, навичками та формування основних професійних 

компетенцій. Стандарт освіти не передбачає аналізу основних професійно 

значущих якостей майбутнього фахівця, а тим паче оцінку їхнього розвитку в 

абітурієнтів чи студентів (О. Бондарчук, О. Брюховецька та ін. [138]). 

Метою навчання менеджерів у ВЗО є підготовка фахівців, здатних 

ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою 

компетентностей. [177].Але  стандарт  вищої освіти України зі спеціальності 

«Менеджмент» не достатньо враховує особистісний компонент освіти.Основний 

акцент робиться на формуваннітаких фахових компетентностей менеджера, як: 

«вміння обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту; вміння встановлювати критерії, за якими організація визначає 

подальший напрямки розвитку, розробляти та реалізовувати відповідні стратегії 

та плани; здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; здатність до ефективного використання та розвитку людських 
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ресурсів в організації; вміння створювати та організовувати ефективні комунікації 

у процесі управління; навички формування та демонстрації лідерських якостей; 

здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість; здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом...», а також низка інших додаткових компетенцій. [177] 

Л. Корват зазначає, що у «професійній діяльності людина реалізує себе як 

особистість, вступаючи у відносини з іншими, реагуючи на різні виробничі 

ситуації, формуючи систему індивідуальних цінностей, тому професійна 

підготовка не може обмежуватися лише опануванням професійними 

компетенціями» [91, с. 12]. Для майбутнього фахівця важливо мати певний набір 

ПЗЯ, щоб швидко реагувати на зміни у суспільстві, відповідати вимогам професії 

та середовища.   

Однак аналіз навчальних програм та планів доводить недостатню 

представленість дисциплін, що забезпечують психологічну підготовку й розвиток 

ПЗЯ майбутніх фахівців (вибіркова частка складає 25%, де частка на 

психологічну підготовку становить лише 1-4%).В основному у навчальному 

процесі робиться акцент на дисциплінах професійної підготовки, природничого, 

гуманітарного та економічного циклів (О. Бондарчук [138], О. Толков [185] та ін.) 

А. Теймуразян вважає, що в процесі розвитку професійно значущих якостей 

будь-якого спеціаліста необхідно дотримуватися принципу єдності навчання та 

виховання. Автор виходить із позиції, що навчання завжди розглядається як 

функція і засіб виховання. Головна функція цілісного навчально-виховного 

процесу полягає, на думку автора, «у формуванні особистості в цілому та окремих 

її якостей» [181]. 

В. Семиченко наголошує на інтегративних процесах під час організації 

навчальної підготовки майбутніх фахівців, що передбачає цілісний підхід, 

орієнтований на врахування не лише реальних психологічних якостей студентів, а 

й тенденції їхнього подальшого розвитку. Науковець наголошує, що діяльність 

студента як суб’єкта професійної підготовки буде достатньо ефективноюлише 
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тоді, коли вона інтегруватиметься в загальну систему професійної підготовки 

[171]. 

В. Діанова у своєму дисертаційному дослідженні виділяє декілька 

принципів, які, на її думку, ефективно впливають на формування ПЗЯ фахівців. 

Перелічимо деякі з них: принцип діяльності, який вказує, що формування ПЗЯ 

відбувається під час активної діяльності у процесі навчання; принцип врахування 

вимог професійної діяльності, що вказує на необхідність використання у навчанні 

тих завдань, які виникають у реальній професійній діяльності; принцип 

активізації рефлексії: кожне завдання має супроводжуватися рефлексією та 

відпрацюванням своїх емоційних переживань; принцип різноманіття вказує, що 

завдання мають відрізнятись як змістовно, так й організаційно. Автор зазначає, 

що дотримання цих принципів ефективно впливає на розвиток ПЗЯ особистості, 

стимулює професійну рефлексію та підвищує мотивацію до професійного 

самовдосконалення [53]. 

Отже, у цьому контексті йдеться про спонтанний характер розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій у процесі професійної підготовки, і, як 

наслідок, недостатній рівень їхнього розвитку у переважної кількості майбутніх 

фахівців на макрорівні аналізу.  

Для нашого дослідження важливим є те, що процес розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій в процесі здобуття вищої освіти, пов’язаний зі створенням 

умов, за яких можливим є усвідомлення студентами необхідності їхнього 

розвитку, теоретичне пізнання та практична реалізація знань у процесі 

професійної підготовки. Оскільки, як підкреслює Г. Костюк [96], навчання по-

різному сприяє розвитку, залежно від того, як воно вибудовується та враховує 

суб’єктивні (пов’язані з особливостями, тих, кого навчають, і тих, хто навчає) та 

об’єктивні фактори, що забезпечують розвивальний характер навчання.  

У контексті особистісного розвитку Г. Селевко [169] наголошує на таких 

його специфічних властивостях, як: 1) іманентність – здатність до розвитку, яка 

закладена природою і є невіддільною властивістю; 2) біогенність – зумовленість 

розвитку біологічними законами; 3) соціогенність – детермінація розвитку 
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соціальним середовищем; 4) психогенність – залежність розвитку від процесів 

саморегуляції особистості; 5) індивідуальність – унікальність та неповторність 

кожного варіанту розвитку; 6) стадійність – розвиток підкоряється загальному 

закону циклічності, проходячи стадії зародження, зростання, кульмінації, 

згасання, занепаду; 7) нерівномірність (нелінійність) – особистість розвивається у 

своєму темпі, випробуючи прискорення (спонтанність) та протиріччя (кризи) 

розвитку; 8) фізичний вік – кількісні та якісні (сенситивні) можливості психічного 

розвитку [169].  

Розвиток особистості менеджера − це кількісні та якісні зміни, які 

виявляються на професійному шляху особистості, що базується на засвоєнні 

соціального, морального, професійного досвіду та реалізації певних умов. У 

результаті цього здійснюється перехід від абстрактної можливості володіти  

професійним статусом, функціями, якостями у реальну можливість. Звідси 

випливають зміст та основи об’єктивної тенденції розвитку особистості 

менеджера − виникнення можливості та її розгортання в дійсність − проявляються 

в діалектиці утвердження і самоствердження особистості як суб’єкта 

життєдіяльності. Процес цей нерівномірний і поступальний: від рівня 

елементарного самовизначення, орієнтації в основному на зовнішні регулятори, − 

до рівня саморегуляції, самовияву, самоактуалізації та саморозвитку [214].  

Отже, першою психологічною особливістю розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій на мікрорівні є нерівномірність, гетерохронність процесу 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх фахівців (Г. Костюк та ін.). 

Тобто розвиток ПЗЯ менеджерів організацій у процесі здобуття фахової освіти 

підпадає під загальні закономірності розвитку особистості, а також наповнений 

певними специфічними рисами, які випливають з особливостей професійної 

діяльності майбутнього фахівця.  

Переважно розвиток людини у професії дослідники співвідносять із 

віковими етапами розвитку. Це підтверджують класифікації Е. Клімова (стадія, 

що передує грі, стадія гри, стадія опанування навчальною діяльністю, стадія 

оптації, адепта, адаптанта, інтернала, майстра, авторитета, наставника), 
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Б. Ліверхуда (юність, двадцяті роки, організаційна фаза, друга половина 

тридцятих років, сорокові роки, початок п’ятдесятих, час після 56 років) та 

Д. Стюпера (етап росту, розвідки, проб, стабілізації, збереження досягнутих 

позицій, спаду та завершення професійної активності) [223, с. 172-182].  

Е. Чудновський зазначає, що індивідуальність розвитку менеджера є 

типовим процесом, який включає врахування вроджених біологічних задатків 

індивіда; вплив середовища, проживання та навчання; особисту активність 

наставника-керівника, а також спрямувально-виховний впливнавколишніх людей. 

Тож особливості розвитку ПЗЯ можна досліджувати з різних поглядів: 

особистісного, діяльнісного, вікового, гендерного, навчального тощо [201].  

Однак, процес розвитку ПЗЯ, на думку А. Маркової, має подвійний характер, 

і, з одного боку, є передумовою професійної діяльності, а, з іншого, – її наслідком 

(удосконалення відбуваєтьсяу процесі набуття досвіду) [118, с. 122]. 

Це дає нам підстави виділити ще одну психологічну особливість розвитку 

ПЗЯ, а саме зумовленість їхнього розвитку життєвим та професійним досвідом 

(А. Карпов [85] , А. Маркова, 118] Е. Чудновський201] та ін.) 

Вивчення розвитку ПЗЯ молодого спеціаліста у початковому періоді його 

професійного становлення, як правило, припадає на молодий вік людини. 

Томунадзвичайно важливо враховувати біологічну складову цього процесу, що 

скеровується соціально-педагогічним впливом у процесі професійно-

особистісного становлення під час навчальної підготовки. На думку А. Карпова 

[85], до соціальних факторів, що впливають на становлення менеджера і його 

особистісних якостей, належать: вік, стать, а також фактори культурно-освітнього 

рівня і соціально-економічного статусу. В означеному ракурсі віковий показник 

вказує на накопичення певних характеристик досвіду людини у різних сферах 

життя, що обумовлює процеси накопичення компетентностей, досвіду, 

посилюючи таким чином природні процеси набуття особистістю соціально-

культурної вагомості та професійно-статусного росту. Варто враховувати, що 

саме з причини відсутності життєвого досвіду молоде покоління майбутніх 

менеджерів буде мати відмінні характеристики ПЗЯ. 
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Розглядаючи процес професіоналізації через теорію кризи Е. Зеєр, 

Е. Симонюк, період професійної підготовки у процесі переходу від юності до 

ранньої дорослості має характеризуватися зміною навчальної мотивації людини, 

що мала місце в старшій школі, на соціально-професійну, що передбачає ревізію і 

корегування свого професійного вибору. Перебудова провідної діяльності 

характеризується повільним темпом, що надає час для некритичного перебігу цієї 

кризи та поступове вирішення її протиріч, обумовлених зміною соціальної 

ситуації розвитку дорослого. Основним питанням, яке потребує уточнення, 

виступає конфлікт між уявно-ідеальними структурами та реальними запитами 

професії на рівні науки та практики, що розкриваються у начальному процесі 

[154, c.423-427]. 

Водночас вчені зазначають, що розвиток професійно значущих якостей є 

аспектом розвитку особистості як суб’єкта професійної діяльності, який може 

бути запланованим та спроектованим у навчальній діяльності. Розвиток ПЗЯ – це 

якісні зміни індивідуально-психологічних характеристик (якостей) особистості, 

що виступають як процес і результат пізнання та розуміння особистістю власних 

індивідуально-психологічних особливостей, внутрішнього світу, взаємодії з 

оточенням, об’єктами праці, набуття навичок тавмінь саморозвитку, 

саморегуляції, прагнення до самореалізації у житті і професійній діяльності. 

Наголошується на системності підготовки майбутніх фахівців як поетапному 

оволодінні професійно значущими якостями з урахуванням поступового 

ускладнення психологічної інформації, росту можливостей її творчого 

самоосмислення і подальшого використання у практичній діяльності [64]. 

Водночас, спираючись на дослідження В. Шадрікова, О. Шушеріна вважає, 

що формування та розвиток ПЗЯ має опиратися на навчальний комплекс, у якому 

зміст навчальної діяльності (дидактичний компонент) повинен бути наповненим 

елементами майбутньої професійної діяльності (професійний компонент) [212]. 

Н. Іванова наводить розроблену модель Л. Шипіліної, яка включає модель 

особистості, модель діяльності та модель об’єкта професійної діяльності. У 

процесі професійного самовизначення змінююся критерії відношення до себе, що 
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виявляється у динаміці розвитку суб’єктивної еталонної моделі спеціаліста. Ця 

модель є своєрідною проекцією спрямованості особистості. Вивчення специфіки 

навчальної та майбутньої професійної діяльності звертає студентів до рефлексії, 

осмислення своїх завдань, аналізу сильних та слабких сторін свого «Я» у 

діяльності і, як наслідок, дає можливість осмислено оволодіти механізмами 

організації та технологіями самоменеджменту в навчальній і професійній 

діяльності. Важлива роль тут належить спеціальним вмінням: самостійно 

працювати, спілкуватися з колективом та окремою особистістю, керувати часом, 

мати самовладання тощо. На думку вченої, такий ракурс дозволяє розвивати 

професійно значущі якості особистості [212]. 

Аналіз здобутків з питань професійної підготовки майбутніх менеджерів 

показав, що вона здійснюється в основному через вивчення відповідних 

дисциплін і не сприяє розвитку особистісних якостей майбутнього спеціаліста. 

Студенти не знають особливостей професійної діяльності менеджера, що, у свою 

чергу,веде до слабкого уявлення значної кількості майбутніх менеджерів про 

професійний Я-образ (В. Агапов, О. Бондарчук, Н. Волянюк та ін.) 

На думку А. Брушлінського [28], набуття професійно значущих якостей як 

процесу професіоналізації передбачає взаємодію суб’єкта із предметом праці,  а 

також певний специфічний вид прояву її активності: діяльність, поведінку, 

спілкування, а також саморегуляцію, пізнання та навчання. У своєму дослідженні 

Н. Волянюк [39, с. 6] доводить, що розвиток відбувається під час використання 

внутрішніх ресурсів у взаємодії суб’єкта діяльності з її предметом, чому слугують 

такі механізми: зворотній зв’язок, інформація про себе через сприйняття інших, 

усвідомлення та позитивна реалізація потреби в комунікації, вільне вираження 

почуттів. 

О. Бондарчук зазначає, що спеціаліст який не усвідомлює власний 

професійний Я-образ, у своїй професійній діяльності просто виконує стандартний 

набір функцій, що може мати негативні наслідки під час зіткнення з 

непередбачуваними робочими ситуаціями. Лише усвідомлення своєї 

професійної діяльності дозволить майбутньому фахівцевізорієнтуватися на 
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ринку праці та правильно оцінити свої шанси, зіставити стратегії пошуку роботи 

зі своєю особистою цінністю як професіонала [23]. 

Тобто, говорячи про ще одну психологічну особливість розвитку ПЗЯ на 

мікрорівні, ми визначаємо важливість уявлення студентами свого професійного 

Я-образу.  

Деякі вчені зазначають, що низька вмотивованість  та самомотивованість 

до особистісного розвитку є ще однією психологічною особливістю розвитку 

ПЗЯ майбутніх менеджерів (Д. Гриджук [136], М. Лобур [106], О. Конопкін [39], 

Л. Орбан [136], В. Хайкін196] та ін.) 

Так, М. Лобур у своїй дисертації зауважує, що процес розвитку ПЗЯ має 

проходити цілеспрямовано та направлено на конкретні якості, бо коли все 

відбувається природнім шляхом, то професійно значущі якості розвиваються 

переважно напрямками, визначеними задатками та здібностями. А для нас 

важливо, аби, незважаючи на свої природні задатки, студент міг опанувати 

майбутню професію та досягти в ній певного рівня [106].  

Загалом структура суб’єктної активності людини у процесі набуття ПЗЯ 

може включати такі компоненти, як: когнітивний та емоційний, спрямовані на 

формування самоставлення до себе в професії; оцінково-вольовий, мотиваційний 

та поведінковий, що фіксують налаштованість та прагнення до набуття ПЗЯ, а 

також видимі їхні прояви як ознаки ідентифікації себе з професією [194]. Зміна 

різних форм активності у відповідносформованому професійному середовищі 

буде сприяти професійному розвитку особистості, слугуючи забезпеченню 

чотирьох функцій: формування індивіда як суб’єкта професійної діяльності та 

його здатності до її забезпечення, а також саморегуляції і самодетермінації у 

професійному розвитку [39, с. 77]. 

Як механізми розвитку особистості в професії В. Хайкін виділяє ще і локус 

контроль, ідентифікацію та динамічну рівновагу [175, с. 395]. На думку 

О. Конопкіна  [39], умовою розвитку може виступати здатність людини до 

регуляції своєї діяльності, яка забезпечується наявністю у суб’єкта мети 
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діяльності, моделі значущих її умов, програми виконавчих дій, критеріїв успіху та 

результативності, а також можливих корегувальних утручань [39, c.71].  

Вчені Л. Орбан та Д. Гриджук зазначають, що система підготовки майбутніх 

менеджерів при виборі форм, методів та технологій професійної підготовки не 

спирається на рефлексію як внутрішній механізм розвитку професійного 

мислення та мотивацію як рушійну силу розвитку особистості керівника [136]. 

Мотивація є внутрішньою рушійною силою для досягнення чогось чи 

оволодіння якимось процесом, здатність людини задовольняти свої потреби. Та 

майбутні менеджери, не будучи повноцінно включенні в професійний процес, 

можуть не до кінця усвідомлювати необхідність розвитку своїх ПЗЯ. У 

дослідженні Р. Гейзерської ми знаходимо інформацію, що студенти під час 

самооцінки зазначали, що у процесі навчання не усвідомлювали важливість 

вивчення тієї чи іншої дисципліни або розвитку певних професійно значущих 

якостей, бо не розуміли, що саме знадобиться їм у професійному житті, тому не 

спрямовували на це достатньої уваги [41].   

Мотивація – це,швидше, розуміння актуальності процесу розвитку ПЗЯ, а для 

нас важливо, щоб студенти не просто розуміли, але й хотіли їх розвивати. У 

цьому ракурсі нам здається доцільним використання поняття самомотивація. 

Самомотивація  − це вміння мотивувати себе до певної діяльності так, щоб і сама 

діяльність, і її результат були бажаними. 

Ми вже неодноразово зазначали, що на виділення компонентів ПЗЯ,  їхнього 

змісту та розвиток професійно значущих якостей менеджерів організацій 

впливають особливості їхньої майбутньої професії. Так, одними із ключових 

якостей для менеджера є якості які допомагають йому здійснювати взаємодію з 

людьми, встановлювати контакти в середині організації та поза її межами 

(зовнішні), налагоджувати взаємодію підлеглих колег та ін. Тобто це якості, які 

можна віднести до комунікативного компоненту, що є ключовими у системі 

«людина-людина», однак процес здобуття фахової освіти мало цьому сприяє.  

Також недостатній рівень розвитку комунікативних якостей буде впливати на 

процес навчання у ВЗО, взаємодію з професорсько-викладацьким складом, 
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одногрупниками та ін. Для реалізації та розвитку комунікативних якостей 

майбутніх менеджерів організацій важливою є зміна парадигми освіти, яка 

вимагає переходу від традиційної системи до особистісно-орієнтованого 

навчання. Натомість зараз ми спостерігаємо тенденцію скорочення аудиторного 

навчання і збільшення самостійної роботи студентів, до якої вони часто не готові, 

а це, на нашу думку, має певний вплив на розвиток їхніх комунікативних якостей, 

адже зменшує випадки взаємодії студентів між собою та з викладачами.Також 

скорочується кількість студентських виступів та відповідей в аудиторії і 

збільшуються години письмової комунікації, що теж є важливим, але не можу 

замінити живого спілкування. Адже комунікація, за словами Г. Шкляєвої, сприяє 

особистому та професійному розвитку особистості. Це, на нашу думку, може 

свідчити про виділення ще однієї психологічної особливості розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів на мікрорівні, а саме –недостатньогорівня розвитку 

комунікативних якостей.  

Усі описані нами психологічні особливості розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів ми можемо продемонструвати у теоретичній моделі їхнього розвитку 

(рис. 1.2.). 

Із запропонованої моделі ми можемо зробити висновок, що особистість 

менеджера-професіонала складається з декількох взаємозалежних компонентів, 

кожний з яких відповідає за ПЗЯ,що мають важливе значення для здійснення 

професійної діяльності. Розвиток ПЗЯ залежить від низки психологічних 

особливостей, які можна виділити на макро-, мезо- та мікрорівнях аналізу.  

Нормативні вимоги щодо реалізації професії у суспільному виробництві 

транслюються також в умови здобуття професії, спрямовуючи формування ПЗЯ 

особистості майбутнього фахівця. 
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Рис. 1.2. Теоретична модель розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій 
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Психологічні особливості розвитку ПЗЯ 

майбутніхменеджеріворганізацій 
 

На макрорівні:суперечливість, амбівалентність процесу розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів. 

На мезорівні: спонтанний характер розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій у процесі професійної підготовки. 

На мікрорівні: 1) нерівномірність, гетерохронність процесу розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх фахівців;  

2) зумовленість розвитку ПЗЯ життєвим та професійним досвідом; 

3) слабке уявлення майбутніх менеджерів про професійнийЯ-образ; 

4)усвідомлення студентом необхідності розвитку власних ПЗЯ та 

сомомотивація  до їх розвитку; 

5) недостатній рівень розвитку комунікативнихякостей як ключових у системі 

«людина-людина». 

 

Особистість менеджера-професіонала 
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Науковці однозначно наголошують, що особистісний та професійний 

розвиток виступають як паралельні, взаємодоповнювальні та взаємозбагачувальні 

процеси, що відповідають загальним його закономірностям: безперервності, 

стадійності, нелінійності, чергуванню кількісних та якісних змін тощо.  

Враховуючи все вище зазначене під час підготовки менеджерів, нам 

здається доцільним використовувати особистісно-орієнтований підхід 

(Р. Гейзерська [231], Є. Зеєра [74], П. Лушин [240], С. Максименка [114] та ін.) У 

часи, коли інформація оновлюється надзвичайно швидко, будь-який навчальний 

процес не встигатиме за суспільними викликами, тому, навчаючи студентів, ми 

маємо створити таке навчальне середовище, в якому вони б вільно орієнтувались, 

аналізувати його та знаходили відповідні контексти, у яких можливе 

використання самостійно здобутого професійного змісту. Суть особистісно-

орієнтованого навчання полягає у створенні умов для реалізації суб’єктами 

навчання  індивідуальних стратегій професійного розвитку, самоорганізації та 

самомотивації цього процесу, а роль викладача полягає в недирективному 

супроводі  навчальної підготовки студентів.  

Кожен суб’єкт може створити альтернативну форму навчання для вибору 

власного шляху розвитку. В процесі такого навчання створюються умови для 

повноцінного виявлення та розвитку особистісних рис, де особистість виступає як 

системоутворювальний фактор організації всього освітнього процесу [138]. На 

думку  В. Татенка, «особистісно-орієнтований підхід, по суті, має на меті сприяти 

формуванню та розвитку, насамперед, суспільно корисних якостей людини, що у 

своїй сукупності утворюють поняття особистості» [179]. 

Використання такого підходу сприятиме особистісному зростанню 

студента, розвитку професійно значущих якостей, необхідних сучасному 

фахівцеві у сучасному мінливому світі.  

Особистісно-орієнтоване навчання вимагає від викладачів вищої школи 

використання нових методів викладання. Особливий інтерес у контексті 

психологічної підготовки майбутніх менеджерів організацій викликає 

інтерактивне або навчання взаємодії, до якого відносять: дискусії, метод 
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«мозкового штурму»,  презентації, розробку проектів, ділові ігри, тренінги [50; 

51; 183]. Такі заняття дозволяють студентам краще пізнати свої індивідуально-

психологічні особливості.  

Використання цих методів навчання пов’язане зі специфікою майбутньої 

діяльності менеджерів організацій, а саме  необхідністю навчити працювати в 

команді, знаходити спільну мову з колегами та підлеглими, розв’язувати та 

запобігати виникненню конфліктів.  

Специфічними рисами такого навчання, що вирізняють його серед інших 

методів психологічного навчання, є такі: наявність постійної групи, що працює 

протягом кількох днів, або періодично збирається на зустрічі; дотримання низки 

правил колективної роботи; визначена просторова організація; об’єктивізація 

суб’єктивних почуттів та емоцій учасників групи, словесна рефлексія; вільне та 

відкрите спілкування учасників; психологічна безпека у групі; застосування 

активних методів групової роботи [32].  

Та, на жаль, сучасна організація процесу здобуття вищої освіти  не сприяє 

використанню у освітньому процесі інтерактивних форм та методів, що 

ускладнює особистісно-орієнтоване навчання (А. Деркач [50], Є. Зеєр [74], 

Л. Карамушка [82], С. Максименко114] та ін.) з урахуванням індивідуальних 

особливостей майбутніх фахівців. Поряд з цим, як показує практика, викладачі, 

які мають сприяти розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів далеко не завжди готові 

до відповідної діяльності (О. Помитун [148], Л. Пироженк [148] та ін.) 

Отже, ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій мають розвиватисяза 

цілеспрямованого впливу на них та зурахуваннямнизки психологічних 

особливостей, застосування особистісно-орієнтованого та інтерактивного 

навчання з урахуванням індивідуальних особливостей (віку, статі, професійного 

стажу тощо) у процесі здобуття фахової освіти. Для продуктивного здійснення 

такого впливу, нам потрібно виділити складові кожного компоненту ПЗЯ та 

експериментально перевірити рівень їхньої враженості у студентів та вплив на 

їхній розвиток виділених нами психологічних особливостей. Це і обумовлює 

здійснений нами констатувальний експеримент, описаний у наступному розділі.  
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Висновки до розділу 1 

 

 

Теоретичний аналіз літератури дозволив визначити основні підходи до 

дослідження та особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів організацій. Встановлено, що професійно значущі якості є 

неоднозначним поняттям, яке розглядається як психофізіологічні характеристики 

особистості, її здібності та здатності; індивідуально-психологічні особливості й 

властивості фахівця; уміння, здібності й властивості особистості, що формуються 

у процесі навчання. 

Узагальнення фундаментальних праць провідних вітчизняних та зарубіжних 

вчених дозволило виокремити основні наукові підходи щодо вивчення 

професійно значущих якостей особистості, а саме: психофізіологічний 

(А. Кананов, С. Батишев та ін.), функціонально-діяльнісний (А. Карпов, 

В. Шадріков та ін), системний (А. Маркова, В. Толочек, Є. Клімов та ін.), 

особистісно-гуманістичний (Г. Балл, В. Рибалка); акмеологічний (А. Деркач, 

Н. Кузьміна та ін.), компетентнісний (Г. Селевко, В. Шадріков та ін.), 

особистісно-діяльнісний (Н. Волянюк, О. Леонтьєв, Г. Ложкін) підходи. 

З’ясовано, що у контексті реалізації завдань дослідження найдоцільнішим є 

комплексний підхід, в основу якого покладено положення особистісно-

діяльнісного, акмеологічного та компетентнісного підходів, за узагальненням 

яких професійно значущі якості особистості можна трактувати як комплексне 

динамічне особистісне утворення, що може розвиватися, трансформуватися та 

проявлятися через набір якостей особистості, які дозволяють їй успішно 

виконувати певний вид професійної діяльності та визначають 

конкурентоспроможність фахівця.  

Констатовано, що перелік ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій 

детермінується особливостями його діяльності, яка відноситься до системи 

«людина-людина» і передбачає, що майбутній фахівець, буде взаємодіяти з 

людьми, має ефективно комунікувати з колегами та клієнтами, вміти 
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організовувати та спрямовувати діяльність людей на досягнення цілей організації, 

повинен мати певний рівень розвитку перцептивних здібностей, які покращують 

процеси взаєморозуміння з опорою на достатній рівень інтелектуального 

розвитку, здатність до гнучкого реагування та діяльності у різних соціальних 

ситуаціях високого ступеня стресостійкості в умовах непередбачуваності. Все це 

призвело до неоднозначності думки дослідників та практиків менеджменту щодо 

виділення ПЗЯ менеджерів організацій, а також існування великого переліку цих 

якостей. Врахувавши специфіку майбутньої діяльності менеджерів організацій та 

багатоаспектність цього феномену, нам здається логічним об’єднати їх у декілька 

компонентів: мотиваційний, когнітивний, операційний, комунікативний, 

рефлексивний. 

Виокремлено психологічні особливості розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій на макро- , мезо- та мікрорівнях аналізу. На макрорівні − 

суперечливість, амбівалентність процесу розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів; на 

мезорівні − спонтанний характер розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій 

у процесі професійної підготовки, і, як наслідок, недостатній рівень їхнього 

розвитку у переважної кількості майбутніх фахівців; на мікрорівні − 

нерівномірність, гетерохронність процесу розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх фахівців; зумовленість розвитку ПЗЯ життєвим та професійним 

досвідом; слабке уявлення значної кількості майбутніх менеджерів про 

професійний Я-образ; низька вмотивованість та самомотивованість до 

особистісного розвитку; недостатній рівень розвитку комунікативних якостей як 

ключових у системі «людина-людина» та ін. 

Досліджено, що організація ефективної навчальної підготовки фахівців має 

опиратися не лише на дидактичний компонент навчання, а і на практичну 

складову через спеціально-організовані заходи, спрямовані на процеси пізнання 

та осмислення студентами власних змін, зокрема у сфері набуття професійно 

значущих якостей. Цей процес має ґрунтуватися на психологічних механізмах 

розвитку, які активізують внутрішні ресурси суб’єкта діяльності у взаємодії з її 

предметом у напрямку посилення інтеграційних процесів особистісного 
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становлення в професії, а саме: зворотньому зв’язку, інформації про себе через 

сприймання інших, усвідомленніта позитивній реалізації потреби в комунікації, 

вільному вираженні почуттів, саморегуляції, яка забезпечується наявністю у 

суб’єкта мети та моделі значущих умов діяльності, програми виконавчих дій, 

критеріїв успіху та результативності тощо.  

 

Результати дослідження відображені у розділі, викладено у таких 

публікаціях автора [58; 50].  
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

ЕМПІРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ 

 

 

У розділі представлено емпіричне дослідження професійнозначущих 

якостей майбутніх менеджерів у контексті здобуття фахової освіти, що має на 

меті виявлення та аналіз психологічних особливостей їхнього розвитку, розкриття 

динаміки даного процесу. Представлено опис етапів дослідження, обґрунтувано 

методичні прийоми наукової роботи, охарактеризовано добір методів і методик 

емпіричного дослідження; надано характеристику вибірки, описано результати 

попереднього та основного етапів констатувальної частини емпіричного 

дослідження. 

 

 

2.1. Методика та організація дослідження психологічних особливостей 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

 

 

Реалізація даного етапу дисертації передбачала, насамперед, визначення 

мети і завдань емпіричного дослідження психологічних особливостей розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів під час здобуття фахової 

освіти, аналізу всіх компонентів ПЗЯ майбутніх менеджерів та їх складових.  

Метою констатувальної частини емпіричного дослідження постало 

розкриття психологічних особливостей розвитку професійно  значущих якостей 

майбутніх менеджерів під час здобуття фахової освіти, виявлення соціально-

демографічних чинників, що зумовлюють розвиток їхніх ПЗЯ. 
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Задля розкриття мети констатувальної частини емпіричного дослідженням 

нами було поставлено такі основні завдання: 

1. Виявлення найбільш вагомих професійних якостей менеджерів і 

розподіл їх у компоненти за спільними ознаками (когнітивного, мотиваційного, 

операційного, особистісного та комунікативного) ПЗЯ майбутніх менеджерів;  

2. Проведення пілотажного емпіричного дослідження з метою відбору 

психодіагностичного інструментарію, який найбільш ґрунтовно і якісно дозволяє 

вивчити предмет нашого дослідження;   

3. Виявлення гендерно-вікових (стать, вік), соціально-демографічних 

(сімейний стан) та професійно-організаційних (стаж на керівній посаді; курс 

навчання; форма професійної підготовки) особливостей розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій. 

Логіка емпіричного дослідження психологічних особливостей розвитку 

професійно значущих якостей ґрунтується на теоретичному аналізі цієї проблеми. 

Результатом цього етапу стало визначення поняття професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій, їх місце та ролі в структурі діяльності, а також 

компоненти ПЗЯ менеджера організацій. 

Отже, дослідження психологічних особливостей розвитку професійно  

значущих якостей майбутніх менеджерів відбувалося у кілька етапів, які 

представлено на рисунку (рис. 2.1). Розглянемо кожний з них більш детально. 

Першим етапом дослідження стало визначення ключових професійно  

значущих якостей менеджерів. 

За результатами теоретичного огляду наукових праць із теорії менеджменту 

та управління, нами було сформовано перелік із 90 професійно значущих якостей 

керівників і менеджерів. Для визначення значущих якостей – тих, що мають 

першочергове значення при здійсненні менеджерами (керівниками) своїх 

професійних функцій – нами було використано метод експертної оцінки [211]. 

Було обрано 30 експертів – керівників і менеджерів, які мають стаж на 

керівній посаді більше п’яти років. Кожному з експертів було запропоновано 

анкету з переліком усіх 90 якостей і з проханням визначити у цьому переліку 30 
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професійно значущих якостей менеджерів, на їх думку, без яких неможливо 

ефективно здійснювати управлінську діяльність (Додаток Б). Методом 

ранжування було визначено якості, які набрали найбільшу кількість виборів від 

експертів. Потім, цих експертів попросили розподілити обрані якості між п’ятьма 

компонентами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Етапи дослідження психологічних особливостей розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

 

Другим етап було присвячено добору методів аналізу психологічних 

особливостей і формуванню вибірки дослідження. 

Процес добору методичного інструментарію складався з таких кроків: 

1) попередній відбір необхідного для вирішення поставлених завдань 

діагностичного інструментарію шляхом огляду психодіагностичної та наукової 

літератури, близьких за своїм психологічним змістом до предмету нашого 

Етап 1 

Визначення ваги ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій методом експертної 

оцінки 

Етап 2 

Добір діагностичного інструментарію і формування вибірки 
 

Етап 3 

Проведення констатувального етапу емпіричного дослідження 

Етап 4 

Кількісний і якісний аналіз результатів констатувального етапу 

емпіричногодослідження 

Етап 5 

Розробка і проведення формувального етапу емпіричного дослідження 
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дослідження. Було свідомо обрано більшу кількість методик, аби вибрати з них ті, 

які дадуть змогу більш точно виявити психологічні особливості розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів; 

2) організація і проведення попереднього дослідження (загальна кількість 

випробуваних на цьому етапі – 69 студентів-менеджерів 1-5 курсів навчання); 

аналіз отриманих результатів; 

3) доповнення і корегування психодіагностичного інструментарію, 

формування остаточної батареї методик для проведення основного 

констатувального дослідження.  

Третім етапом дисертаційної роботи стало безпосереднє проведення 

констатувального дослідження. На цьому етапі емпіричного дослідження 

психологічних особливостей розвитку професійно  значущих якостей майбутніх 

менеджерів взяли участь 401 респондент, серед яких 320 осіб – студенти-

менеджери і 81 особа – студенти-психологи. Друга група досліджуваних була 

нами сформована для порівняння, з метою виокремлення тих психологічних 

особливостей розвитку ПЗЯ, що властиві саме майбутнім менеджерам, і не є 

типовими для процесу професійного становлення фахівця, незалежно від його 

спеціалізації. Для контрольної групи нами свідомо було обрано групу студентів-

психологів. Це зумовлено двома причинами. По-перше, майбутні психологи є 

представниками іншої спеціальності з різними змістом професійної діяльності, на 

від міну від менеджерів й іншими професійними задачами і, вочевидь, з іншою 

специфікою підготовки. По-друге, професія психолога, так само як і професія 

менеджера, належить до системи «людина-людина», відтак професійно значимі 

якості можуть певною мірою співпадати, проте відрізнятимуться за 

психологічними особливостями свого розвитку. Таким чином, порівняльний 

аналіз розвитку професійно  значущих якостей майбутніх фахівців-менеджерів і 

фахівців-психологів дав нам змогу більш якісно дослідити саме психологічний 

контекст цього процесу.  

Для більш ґрунтовного аналізу предмету дослідження ми також врахували 

низку соціально-демографічних особливостей респондентів (стать, вік, сімейний 
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стан, регіон проживання). Нами було враховано і фактори, які напряму або 

опосередковано впливають на формування ПЗЯ майбутніх менеджерів: 

наявність / відсутність трудового стажу, наявність / відсутність керівного стажу, 

кількість років на керівній посаді, а також курс і форму навчання.  

Зазначимо, що в дослідженні взяли участь 117 чоловіків (складає 29% 

загальної вибірки) та 284 жінок (71% загальної вибірки); при врахуванні 

індикатора «кількість років в управлінні» було вирішено виділити три групи 

респондентів залежно від кількості років управлінського стажу: до першої групи 

увійшло 30 осіб, які мають найменшу кількість років управлінського стажу – 1 

рік; до другої групи – 20 осіб (управлінський стаж – 2 роки); до третьої групи – 23 

особи (управлінський стаж 3-7 років). Загальна кількість респондентів, хто має 

такий стаж – 73 особи. Ці групи є доволі умовними, адже мета такого розподілу 

становить виявлення певної динаміки серед респондентів, на яку має вплив 

наявність стажу на керівній посаді, тобто досвід управління. Що стосується віку 

досліджуваних, то їх ми умовно поділили теж на три групи: до 18 років −142 

респонденти (35,4 %); 19-22 роки – 131респондент (32,7 %); 23-30 років − 128 

респондентів (31,9 %).  

Усі респонденти – студенти київських ЗВО: Державний вищий навчальний 

заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Навчально-науковий 

інститут менеджменту та психології; Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана; Університет «Крок»; Державний університет 

телекомунікацій. Даний регіон був обраний нами свідомо, адже тут навчаються 

студенти з усіх регіонів України, що дає змогу певною мірою мінімізувати вплив 

на результат дослідження окремих регіональних особливостей. 

 На наступному, четвертому етапі було здійснено кількісний і якісний 

аналіз результатів констатувальної частини емпіричного дослідження 

психологічних особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів, результати якого докладно представлено в цьому розділі. 
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Заключний, п’ятий етап, було присвячено розробці і проведенню 

формувальної частини експериментального дослідження, детальний опис якої 

наведено в наступному розділі. 

Отже, дослідження психологічних особливостей розвитку професійно  

значущих якостей майбутніх менеджерів здійснювалось у кілька етапів, кінцевою 

метою кожного з яких було розкриття психологічного змісту розвитку професійно  

значущих якостей в процесі здобуття фахової освіти. 

Одним з основних питань методологічної підготовки дослідження 

виявилося питання визначення ключових професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів – тобто саме тих якостей, які мають першочергове 

значення для здійснення фахівцями своєї професійної діяльності і на аналізі яких 

ми могли б зосередитись у нашому дослідженні. Попередній аналіз літератури 

виявив, що портрет професійного успішного менеджера описується дослідниками 

по-різному. Єдиного погляду щодо питання першочергових, найважливіших 

якостей майбутніх управлінців немає. Тому першочерговим завданням для нас 

постала задача виокремлення такого переліку. 

Ґрунтуючись на результатах експертної оцінки і беручи до уваги попередні 

теоретичні міркування, ми визначили основні складові когнітивного, 

мотиваційного, операційного, рефлексивного та комунікативного компонентів 

ПЗЯ майбутніх менеджерів (див. таб. 2.1).  

Далі розглянемо всі складові компонентів професійно значущих якостей 

більш детально. 

1. Мотиваційний компонент є сукупністю взаємопов’язаних між собою 

внутрішніх і соціально зумовлених мотивів, які спрямовують професійну 

діяльність майбутніх фахівців, визначають їхню здатність діяти при вирішені 

фахових задач, а також в умовах змін і невизначеності. Основні складові даного 

компоненту: орієнтація на досягнення успіху, схильність до ризику, особливості 

ставлення до власної професії. Прагнення до успіху постає як орієнтація на 

кінцевий результат і передбачає стратегічне бачення бажаного результату, 

активність і наполегливість менеджера в досягненні кінцевої мети.  
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Таблиця 2.1. 

Компоненти і складові професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів 

 Ком-ти 

ПЗЯ 

Складові 

компонентів ПЗЯ 
Показники складових компонентів ПЗЯ 

1

1. 

М
о

ти
в
ац

ій
н

и
й

 

зорієнтованість на 

досягнення успіху 

- рівень вираження орієнтації на досягнення 

успіху (низький / середній / високий) 

готовність до 

зваженого ризику 

- рівень готовності до ризику (низький / 

середній / високий) 

позитивне 

ставлення до 

власної професії 

(умотивованість) 

 

- вмотивованість щодо вибору професії 

(внутрішня / зовнішня) 

- вмотивованість щодо процесу професійної 

діяльності (внутрішня / зовнішня) 

- адекватність очікувань від професії  її вимогам 

2. 

К
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 

професійна   

обізнаність 

(ерудованість)  

- рівень засвоєння  професійних знань (оцінки і 

бали за навчання) 

тип мислення -  системність мислення (розвиток наочно-

дійового, наочно-образного, словесно-логічного, 

абстрактно-символічногомислення),  

- складність мислення – повнота вираження 

своєї думки 

3.  

О
п

ер
ац

ій
н

и
й

 

організаційні 

здібності  

- рівень розвитку організаційних здібностей 

(низький / середній / високий) 

Креативність 

 

- рівні креативності 

(низький/середній/високий) 

гнучкість стилю 

управління 

(здатність 

управляти) 

- високий рівень розвитку всіх стилів 

управління 

- здатність гнучко використовувати їх 

відповідно до вимог ситуації 

4. 

К
о
м

у
н

ік
ат

и
в
н

и
й

 

комунікативні 

здібності 

- рівень розвитку комунікативних здібностей 

(низький / середній / високий) 

асертивність - рівень прояву асертивності (низький / середній 

/ високий) 

здатність до 

конструктивного 

розв’язання 

конфліктів  

- вираженість всіх стилів та здатність 

використовувати їх відповідно до ситуації 

(суперництво, співпраця, компроміс, уникнення, 

пристосування) 
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Продовження табл. 2.1. 

5.  

Р
еф

л
ек

си
в
н

и
й

 

рефлексивність - ретроспективна рефлексія діяльності 

- рефлексія теперішньої діяльності 

- рефлексія майбутньої діяльності 

відповідальність 

- інтернальний /екстернальний локус контролю,   

- усвідомлення відповідальності за свої дії та їх 

наслідки в майбутній професійній діяльності та 

цілеспрямований впливав на даний процес  

готовність до змін - узагальнений показник готовності до змін 

- допоміжні якості: пристрасність, 

винахідливість, оптимізм, підприємливість, 

адаптивність, упевненість, толерантність до 

двозначності 

 

Продуктивність працівника, націленого на результат, набагато вища, ніж того, 

який орієнтується на уникнення невдач і формулює свої цілі неконкретно. Окрім 

того, орієнтація на досягнення успіху спонукає фахівця доводити свою роботу до 

її успішного завершення, досягати поставлених цілей. 

Готовність до ризику відображає спроможність майбутнього менеджера 

діяти в ситуації невизначеності і, враховуючи як можливі позитивні так і 

негативні наслідки, приймати зважені управлінські рішення. В. Петровський 

виділяє мотивований (ситуативний) і немотивований ризик [134]. Говорячи про 

діяльність менеджера, ми, як правило, маємо справу з категорією мотивованого 

(ситуативного) ризику, коли людина свідомо ризикує заради досягнення певних 

вигод (виграшу, схвалення, самоствердження тощо). Але, водночас, у роботі 

менеджера завжди присутній і немотивований ризик (неочікувані обставини і 

події, зовнішні умови тощо). Саме тому готовність до ризику є однією з 

професійно- значущих якостей менеджера. 

Ще однією важливою складовою мотиваційного компоненту є ставлення 

майбутніх фахівців до власної професії. Позитивне ставлення до професії, 

сприйняття її як можливості власної самореалізації спонукає особу до постійного 

саморозвитку і самовдосконалення. Відчуття значимості професії, її важливості й 

суспільної значущості надає рутинній повсякденній роботі інші смисли, 
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надихаючи до нових досягнень і звершень. Ставлення до власної професії є 

багатокомпонентним утворенням. На наш погляд, доцільно виділити такі з них, 

як:  

 мотиви вибору професії: внутрішні (власне бажання реалізуватися в цій 

сфері) чи зовнішні (бажання батьків, престижність і популярність професії тощо); 

 мотивація до роботи: орієнтація при виконанні робочих задач на 

внутрішні (бажання досягти результату, успіху, налагодити робочі процеси тощо) 

чи зовнішні (висока зарплатня, премії, спонукання керівництва тощо) чинники; 

 очікування від професії – які сподівання у майбутніх менеджерів від 

їхньої роботи, чи відповідають вони дійсності; 

 очікувані труднощі в роботі – чого бояться майбутні фахівці, у чому 

невпевнені, які саме складності вбачають у майбутній професії. 

Отже, дослідження орієнтації на досягнення успіху, схильності до ризику та 

особливостей ставлення до власної професії максимально повно розкриють 

психологічний зміст мотиваційного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів у 

процесі здобуття фахової освіти.  

2. Когнітивний компонент визначає професійну обізнаність майбутніх 

менеджерів, особливості мисленнєвої діяльності. Професійна обізнаність є одним 

із ключових факторів професійної компетентності й успішності будь-якого 

фахівця. Адже компетентність – це сума спеціальних знань і вмінь, що вказує на 

досконалі знання у певній професійній сфері [167, с. 65]. Лише володіючи 

теоретичними основами та розуміючи передумови і закономірності всіх робочих 

процесів, можна ефективно застосовувати вміння і навички, реалізовувати 

власний потенціал у рамках тієї чи тієї професії.  

Окрім того, професійна обізнаність допомагає приймати правильні рішення 

у ситуаціях невизначеності, або при вирішенні складних і нетипових робочих 

завдань. Експертна група аналізувала категорію «професійна обізнаність» 

опосередковано через категорію «знання своєї справи», оскільки дані категорії 

мають однаковий феноменологічний зміст.  

Отже, професійна обізнаність – це знання, вміння та навички у рамках 
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обраної професії, тобто це все те, на що робить акцент класична система фахової 

освіти. Опосередкованим показником професійної обізнаності студентів є рівень 

їхньої навчальної успішності, який виражається в оцінках і балах. 

Друга складова когнітивного компоненту ПЗЯ – тип мислення або 

особливості мисленнєвої діяльності. Аналіз типу мислення дасть змогу зрозуміти, 

як саме майбутні фахівці сприймають і засвоюють інформацію, як приймають 

рішення і розв’язують професійні задачі. Особливо цікавим є завдання 

проаналізувати, чи змінюється тип мислення майбутніх менеджерів у процесі 

здобуття фахової освіти і які ще чинники впливають на цей процес. 

Загалом у визначенні типів мислення існують різні підходи. Так, наприклад, 

за характером вирішуваних завдань мислення поділяють на теоретичне 

(концептуальне) і практичне, здійснюване на основі соціального досвіду і 

експерименту. За ступенем розгорнутості процесу розв’язання задач виділяють 

мислення дискурсивне (коли відбувається тривалий розумовий процес з 

послідовним перебором різних варіантів вирішення задачі) і інтуїтивне (миттєве 

прийняття рішення, що характеризується мінімальною усвідомленістю). Але для 

нас найбільш цікавою є класифікація типів мислення за змістом розв’язуваних 

задач. За цією класифікацією виділяють наочно-дієве, абстрактно-символічне, 

словесно-логічне та наочно-образне мислення. 

Наочно-дієве мислення спирається на безпосереднє сприйняття предметів, 

реальне перетворення ситуації у процесі дій з предметами. Словесно-логічне 

мислення здійснюється за допомогою логічних операцій з поняттями. 

Абстрактно-символічне мислення властиве людям, які можуть засвоювати 

інформацію за допомогою математичних кодів, формул та операцій. Наочно-

образне мислення ґрунтується на уявленнях і образах. Його функції пов’язані з 

уявленням ситуацій і змінами до них, які людина хоче отримати в результаті своєї 

діяльності, змінюючи ці ситуації. На наш погляд, саме такий підхід дасть змогу 

найповніше дослідити особливості розвитку типу мислення майбутніх 

спеціалістів у процесі здобуття фахової освіти.  
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Аналіз розвитку психологічних особливостей професійної обізнаності і 

виявлення психологічного змісту мисленнєвої діяльності надали змогу 

максимально точно розкрити психологічну сутність когнітивного компонента 

ПЗЯ майбутніх менеджерів у процесі здобуття фахової освіти.  

3. Операційний компонент визначає спроможність майбутніх менеджерів 

при вирішенні робочих задач діяти ефективно, підприємливо і своєчасно, 

знаходити нестандартні управлінські рішення. Враховуючи експертну оцінку і 

попередній теоретичний огляд літератури, до цього компоненту ми віднесли такі 

професійні якості, як: креативність, організаційні здібності та здатність управляти 

людьми. 

У своїй роботі менеджер нерідко зіштовхується з ситуаціями, коли 

необхідно змінити звичний патерн поведінки, відступити від типовості на користь 

оригінальності і нестандартності. Креативний підхід дає змогу під час виконання 

завдань не лише знаходити оригінальні рішення у здавалося б безвихідних 

ситуаціях, але й ефективно використовувати час і ресурси там, де на перший 

погляд не обійшлося б без довготривалої роботи. Отже, креативність – це вміння 

діяти в ситуації невизначеності, виокремлювати проблему, вміння влучно 

застосовувати свої знання і навички, отримувати максимально продуктивний 

результат. Це також здатність гнучко й адекватно змінювати звичний патерн, що 

став непродуктивним за даних умов, модифікувати його і створювати новий, 

виходячи за межі бар’єрів, обмежень, шаблонів, стереотипів, установок, 

принципів і звичок. Таким чином, креативність є важливою рисою професійного 

менеджера, яка йому дає змогу бути гнучким, творчим, винахідливим (а відтак і 

ефективним) при прийнятті управлінських рішень. 

Організаційні здібності – це певний комплекс якостей, які допомагають 

людині грамотно і ефективно організовувати роботу, як свою, так і колег. Вміння 

правильно розставити пріоритети, визначити робочий алгоритм дій, розподілити 

ресурси та налагодити загальний робочий процес (а отже і найбільш ефективно 

організувати роботу) – це базові принципи, на яких ґрунтується зміст професії 

менеджера. Як зазначає С. Кондратьєва організаторська робота передбачає такі 
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етапи: вивчення навколишньої обстановки, планування подальшої справи, 

обговорення плану, організацію взаємодопомоги на стадії практичного 

виконання, змагання, контроль, облік роботи, а після її завершення – підведення 

підсумків [86]. Організаційний аспект роботи менеджера ґрунтується на процесах 

взаєморозуміння людей і визначенні відповідних видів організації роботи з ними, 

як-то: контракти, домовленості, вимоги, розпорядження, переконання, прохання 

тощо [75]. Отже, очевидно, що організаційні здібності є важливою професійною 

якістю майбутніх менеджерів. 

Наступною складовою операційного компонента є стиль управління. 

Вітчизняні дослідники А. Л. Журавльов і В.Ф. Рубахін під стилем керівництва 

розуміють індивідуально-типологічні особливості цілісної, відносно стійкої 

системи способів, методів, прийомів впливу керівника на колектив із метою 

ефективного і якісного виконання управлінських функцій [73]. Виділяють 

декілька класифікацій стилів управління, але найбільш розповсюдженою є 

класифікація за К. Левіном, а саме автократичний (авторитарний), демократичний 

та ліберальний стилі управління [79, с. 327 ]. Зазначені стилі відрізняються між 

собою за мірою вираженості у керівника безпосередньо функцій керівництва, а 

також за мірою його включеності або залученості його колективу в прийнятті 

рішень. Психологічні особливості розвитку саме цих стилей управління у 

майбутніх менеджерів буде розглянуто в нашому дослідженні. 

Дослідження психологічних особливостей креативності, організаційних 

здібностей та стиля управління дасть змогу максимально ґрунтовно виявити 

психологічний зміст операційного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів у 

процесі навчання.  

4. Комунікативний компонент визначає спроможність майбутніх 

фахівцівефективно обмінюватися інформацією, спілкуватися та взаємодіяти з 

іншими людьми. Проведені теоретичний огляд предмету нашого дослідження і 

експертна оцінка щодо актуальних професійних якостей менеджера дало змогу 

віднести до комунікативного компоненту ПЗЯ такі складові: комунікативні 

здібності, асертивність та стратегії розв’язання конфліктних ситуацій. 
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Комунікативні здібності визначають характер міжособових відносин і 

мають важливе значення для майбутнього менеджера, адже без них неможливо 

об’єднатись у колектив, залучити до себе людей, організувати та спрямувати їх 

діяльність. Доведено, що процеси інформаційного обміну є наскрізними в 

менеджерській діяльності. Комунікабельність, як здатність людини до комунікації 

та встановлення соціальних контактів і зв’язків, посилює якісні характеристики 

процесу позитивної взаємодії, позитивного старту, довіри та взаємного прийняття 

[64]. Комунікативні здібності забезпечують здатність менеджера максимально 

ефективно доносити свої ідеї та інформацію до інших, а також сприймати їх від 

інших, розуміти підтекст інформації. Доведено, що менеджери з високим рівнем 

комунікативних і організаційних здібностей мають високу готовність до співпраці 

й активності у встановленні контактів; демонструють виразне лідерство; у них 

розвинені управлінські і пізнавальні здібності; вони чітко та швидко орієнтуються 

у складних ситуаціях, встановлюють ділові і товариські контакти з людьми, 

прагнуть до розширення контактів, уміють впливати на людей, є ініціативними у 

пошуку, здатні до прийняття самостійних рішень, вміють відстоювати та 

захищати свою позицію. Активність, відчуття задоволення, пошук та наснага у 

здійсненні комунікації та взаємодії виділяються науковцями і практиками 

наскрізними характеристиками менеджера організації. Такі керівники самі 

шукають справи, які б задовольняли їх потреби в комунікації і організаційній 

діяльності [40; 101; 213].  

Асертивність є багатоаспектним утворенням, що включає в себе здатність 

людини конструктивно відстоювати свої права, демонструючи водночас 

позитивне і шанобливе ставлення до інших людей; захищати власні інтереси; 

формулювати і відстоювати власну думку; вільно висловлювати свої почуття і 

емоції; досягати поставленої мети, не порушуючи при цьому права інших людей і 

брати на себе відповідальність за власну поведінку [176]. Відтак цілком логічним 

вбачається аналізувати асертивність як складову саме комунікативного 

компоненту, адже феноменологічний зміст цієї категорії розкривається, 

насамперед, у контексті комунікативної взаємодії з іншим.  
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Власне асертивність дуже пов’язана з ще однією складовою 

комунікативного компоненту – стратегіями розв’язання конфліктних ситуацій. 

Конфлікт – це зіткнення протилежних поглядів, не сумісних одна з одною точок 

зору, інтересів, норм і форм поведінки [129, с. 185]. Для майбутніх менеджерів 

важливо вміти знаходити шляхи подолання протиріч і непорозумінь, розв’язувати 

конфліктні ситуації, віднаходити компроміс. Конструктивне розв’язання 

конфліктних ситуацій зазвичай лежить у комунікативному полі, де два і більше 

суб’єктів шляхом комунікації, поступок та поваги до іншого розв’язують складні 

питання. Відтак дослідження стратегій розв’язання конфліктних ситуацій 

видається логічним аналізувати в контексті комунікативного компонента ПЗЯ 

майбутніх менеджерів. 

5. Рефлексивний компонент являє собою сукупність індивідуально-

психологічних якостей майбутніх фахівців, які безпосередньо впливають як на 

процес прийняття тих чи тих управлінських рішень, так і на весь процес їх 

розвитку і становлення у професії. Серед обраних за допомогою експертної 

оцінки найважливіших професійних якостей менеджерів, які найбільше за своєю 

феноменологією підходять до рефлексивного компоненту, ми виділили 

рефлексивність, інтернальність та готовність до змін.  

У сучасній психології поняття «рефлексивність» визначають як здатність 

індивідуальної свідомості виходити за межі власного «Я», спроможність вивчати, 

аналізувати, осмислювати щось через порівняння образу, який уже належить 

нашому «Я», з певними подіями поза або всередині нашої особистості [43;39]. 

Особистісну рефлексію, більшість авторів розуміє як психологічний механізм 

зміни індивідуальної свідомості [43]. Рефлексія тут постає смисловим центром 

внутрішньої реальності людини і всієї її життєдіяльності в цілому, а також є 

підґрунтям неперервної динаміки і збільшення змін свідомості, суб’єкта, 

особистості. Отже, рефлексивність, або ж здатність до рефлексії, є важливою 

умовою для всебічного аналізу менеджером як самої «управлінської» ситуації, так 

і чинників, що її спричинили і наслідків, які можуть бути нею спричинені у 

майбутньому. Водночас рефлексивність – це важливе підґрунтя особистісного 
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зростання і розвитку, що є невід’ємною частиною професійного становлення 

менеджера. 

Важливою складовою рефлексивного компоненту професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів є відповідальність. Загалом, готовність брати на 

себе відповідальність за розбудову плану власного життя і його реалізацію (або ж 

не реалізацію) є важливою ознакою особистісної зрілості (С. Баранова [12]) і 

передумовою успішного самоздійснення у сучасному суспільстві (І. Єрмаков, 

Д. Пузіков [71]), в тому числі і професійного. В умовах постійної необхідності 

приймати важливі управлінські рішення (що є безпосереднім контекстом роботи 

менеджера), готовність брати на себе відповідальність за ці рішення набуває 

особливого значення. На наш погляд, доцільно аналізувати готовність до 

відповідальності через дослідження рівня суб’єктивного контролю (локус 

контролю), притаманного особистості. 

Третьою складовою рефлексивного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів 

є їхня готовність до змін. Змінність соціального середовища, умов праці, а також 

розвиток інформаційних технологій постійно підвищує вимоги до менеджерів. У 

сучасному мінливому світі менеджер організацій має бути завжди готовим до змін 

у середовищі, в якому він працює, при чому як у зовнішньому так і у 

внутрішньому. Формування в менеджерів ставлення до змін як до однієї із 

базових ознак розвитку організації мінімізує у них сприйняття ситуації змін як 

ризикованої та складної, і, водночас, формує здатність до прийняття помилок і 

швидкої мобілізації для пошуку шляхів нових рішень. У нашому дослідженні ми 

розглядатимемо конструкт готовності до змін через такі його складові, як [8]:  

 пристрасність (енергійність, підвищений життєвий тонус, невтомність); 

 винахідливість (вміння знаходити виходи зі скрутних становищ, 

спроможність звертатися до нових джерел вирішення проблем); 

 оптимізм (віра в успіх, небажання орієнтуватися на найгірший розвиток 

подій, потяг зосереджувати свою увагу не на проблемах, а на можливостях 

їхнього вирішення); 
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 сміливість (підприємливість) – потяг до нового, невідомого, 

непізнанного, відмова від надійного і перевіреного;  

 адаптивність (вміння змінювати свої плани і рішення, спроможність 

переналаштовуватися на нові виклики, адаптаційна схильність до нових складних 

ситуацій тощо);  

 упевненість ґрунтується на особистій вірі в себе, у свої сильні сторони і 

власні сили;  

 толерантність до двозначності (спокійне ставлення до відсутності чітких 

відповідей, самоконтроль у ситуаціях, коли не зрозуміла сутність дійсності або 

немає прогнозованого результату діяльності, коли не визначено цілі і очікування, 

а розпочата справа залишається незавершеною). 

Відтак аналіз психологічних особливостей розвитку рефлексивності, 

відповідальності та готовності до змін дасть змогу розкрити психологічний зміст 

рефлексивного компоненту ПЗЯ студентів-менеджерів під час навчального 

процесу і опанування майбутньої професії.   

Особа, в якої на високому рівні розвинені ПЗЯ, можна назвати професійно 

компетентною. 

Отже, ґрунтуючись на попередніх теоретичних міркуваннях і на результатах 

проведеної експертної оцінки, нами було визначено ключові професійно значимі 

якості майбутніх менеджерів. 

Процес відбору методичного інструментарію, задіяного у нашому 

дослідженні, складався з таких підетапів.  

На першому попередньому аналітичному підетапі було здійснено відбір 

діагностичного інструментарію. Було відібрано тести й методики, які б дали 

змогу, на наш погляд, найбільш повно дослідити психологічні особливості 

розвитку професійно  значущих якостей майбутніх менеджерів. Відповідно до 

загальної гіпотези і задач дослідження, нами було відібрано методики, які умовно 

можна поділити на чотири групи: 1) методика, що спрямована на аналіз 

когнітивного рівня ПЗЯ: Методика «Діагностики типу мислення (Г.В. Резапкіна) 

[162]; 2) методики, що досліджують мотиваційний рівень: «Методика схильності 
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до лідерства» (Р.  Нємова) [137], «Опитувальник визначення рівня мотивації 

досягнення успіху» (А. Мехрабіана) [137], «Методика діагностики успіху і страху 

невдачі» (А. Реана) [83], «Методика діагностики ступеню готовності до ризику» 

(Р. Шуберта) [184]; 3) Методики на виявлення особливостей операційного рівня: 

«Методика визначення асертивності» [184], Методика визначення креативності у 

менеджменті [83], «Опитувальник визначення шляхів регулювання конфліктів» 

(К. Томаса) [137], «Методика виявлення стійкості до стресу» (Н. Киршевої і 

Н. Рябчикової) [137], «Методика діагностики схильності до певного стилю 

керівництва» (Є. Ільїна) [79]; 4) Методики, що вимірюють рефлексивний рівень: 

«Методика оцінки комунікативних і організаційних схильностей особистості» 

(В. Синявського і Б. Федоришина) [137 ], «Методика вміння слухати»  (М. Берклі-

Ален) [137], «Експрес-опитувальник індекса толерантності» (Г. Солдатової, 

О. Кравцової, О. Хухлаєва, Л. Шайгерової), «Тест-опитувальник рефлексивності» 

(А.В. Карпова) [ 184], «Методика діагностики готовності до змін» (А. Роднік та ін; 

адаптація: Н. Бажанова,Г. Бардієр) [8], «Опитувальник рівня суб’єктивного 

контролю» (Є. Бажина, Е. Голинкіної, А. Еткінда) [184]. Такий добір 

психологічного інструментарію зумовлено теоретичною неоднозначністю і 

багатоаспектністю проблеми формування психологічно значущих якостей у 

майбутніх менеджерів. Логіка добору інструментарію ґрунтується, як видно з 

нашої концептуальної моделі, на принципі трансформації п’ятьох компонентів 

ПЗЯ (когнітивного, мотиваційного, операційного, рефлексивного та 

комунікативного) під час навчання, опанування професії та становлення 

менеджера-фахівця.  

На другому підетапі відбору методичного інструментарію було проведено 

попереднє дослідження і проаналізовано отримані результати. Попереднє 

дослідження проводилось зі студентами-менеджерами Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології та тривало з 

листопада 2016 по лютий 2017 р. Загальна кількість респондентів на цьому етапі 

становила 69 осіб – студенти-менеджери 1-5 курсів, віком від 17 до 47 років.  
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Отримані результати дали змогу проаналізувати доцільність обраних 

методик в процесі дослідження розкриття психологічних особливостей розвитку 

ПЗЯ майбутніх менеджерів. Використання методу кореляційного аналізу, виявило 

значну кількість кореляційних зв’язків між шкалами відібраних для дослідження 

методик.  

Внаслідок такого алгоритму дій було відібрано 11 основних методик, які 

ввійшли до наступного основного емпіричного етапу. Також було визначено, що 

існує дослідницька потреба в додаванні проективної методики, спрямованої на 

виявлення особливостей ставлення майбутніх менеджерів до власної професії.      

Отже, до остаточної батареї для проведення констатувального дослідження 

увійшли 12 методик (табл. 2.2).  

Мотиваційний компонент ПЗЯ було проаналізовано за допомогою 

наступних трьох методик: 

1) «Методика діагностики успіху і страху невдачі» А. Реана [83], яка 

дає змогу виявити рівень сформованості орієнтації на досягнення успіху чи страху 

невдачі. Методика складається з двадцяти тверджень.  

У нашому дослідженні використовуємо її у зв’язку з тим, що професія 

менеджера тісно перетинається з необхідністю приймати рішення, а відтак 

орієнтація на успіх є запорукою більшої конструктивності при прийнятті 

управлінських рішень; 

2) Методика діагностики ступеню готовності до ризику Р. 

Шуберта[184]– розкриває схильність особи до ризику. Методика складається з 

двадцяти п’яти тверджень. Використання цієї методики дасть змогу виявити 

здатність майбутніх менеджерів приймати рішення в нестандартних умовах, 

ситуаціях невизначеності, підвищеної складності, обмеженнях тощо; 

3) проективний метод незакінчених речень, який аналізує особливості 

ставлення студентів до власної професії.  
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Таблиця 2.2 

Методична база експериментального дослідження ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій 
 

№ 

Компо-

ненти 

ПЗЯ 

Складові 

Компоненту 
Методики 

1.  

К
о

гн
іт

и
в
-

н
и

й
 

Професійна 

обізнаність 
Академічна успішність 

Тип мислення 
Методика діагностики типу мислення 

(автор − Г. Резапкіна ) [162] 

2 

М
о

ти
в
ац

ій
н

и
й

 

Орієнтація на 

досягнення успіху 

Методика діагностики успіху і страху 

невдач (автор А. Реан) [83] 

Готовність до 

ризику 

Методика діагностики ступеня 

готовності до ризику (Р. Шуберта) [183] 

Ставлення до 

власної професії 

Проективний метод незакінчених речень 

(Додаток В ) 

3 

О
п

ер
ац

ій
н

и
й

 

Креативність 
Методика визначення креативності в 

менеджменті [184] 

Організаційні 

здібності 

Методика оцінки комунікативних і 

організаторських схильностей 

особистості (автори В. Синявський і 

Б. Федорошина (КОЗ) [137] 

Стиль управління 
Методика схильності до певного стилю 

керівництва (автор−  Є. Ільїн) [79] 

4. 

Р
еф

л
ек

си
в
н

и
й

 Рефлексивність 
Тест-опитувальник рефлексивності 

(автор – А. Карпов) [184] 

Відповідальність 

Опитувальник рівня суб’єктивного 

контролю (автори – Є. Бажин, 

Е. Галинкіна, А. Еткінд) [137] 

Готовність до змін 

Методика діагностики готовності до 

змін (автори −А. Родник та ін. адаптація: 

Н. Бажанова, Г. Бардієр) [184] 

5 

 

К
о

м
у

н
ік

ат
и

в
н

и
й

 Комунікативні 

здібності 

Методика оцінки комунікативних і 

організаторських схильностей 

особистості (автори − В. Синявський і 

Б. Федорошина (КОЗ) [137] 

Асертивність Методика вивчення асертивності [184] 

Стратегії 

розв’язання 

конфліктів 

Опитувальник визначення шляхів 

регулювання конфліктів (автор − 

К. Томаса)137] 
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Метод незакінчених речень був використаний нами з метою більш глибинно 

дослідити ставлення студентів до своєї професії, наявний у них образ 

майбутнього професіонала, а також уявлення щодо переваг і недоліків обраної 

професії. На етапі попереднього дослідження нами була закладена більша 

кількість питань, але деякі з них виявились не інформативними, а деякі 

потребували корегування формулювань. Отже, після доопрацювання кінцевий 

варіант питань постав таким: 

1. Я вирішив навчатись на менеджера, оскільки... 

2. Найкращими стимулами для роботи менеджера є... 

3. Найбільші переваги, які я здобуду, працюючи менеджером, – це... 

4. Найбільші труднощі, які можуть статися зі мною на посаді менеджера – 

це.... 

Обробка результатів методики незакінчених речень здійснювалась методом 

контент-аналізу. Специфіка застосування контент-аналізу в кожному конкретному 

випадку значною мірою визначається метою й теоретичними засадами 

дослідження [17]. Відповідно до загальної мети дослідження і конкретних 

завдань, які висувалися до методу незакінчених речень, було сформульовано 

відповідний список категорій та індикаторів контент-аналізу (див. Додаток В). 

Із огляду на невеликий обсяг і стислість відповідей респондентів, при їх 

аналізі використовувся так званий суцільний підрахунок, за яким реєструють і 

потім враховують усі прояви індикаторів даної категорії або підкатегорії. 

Формула такого підрахунку [ 63] : 

К = Rk / R, 

де K – питома вага категорії; Rk – число одиниць аналізу, що фіксують дану 

категорію; R – загальне число одиниць аналізу. 

За узагальненням результатів зазначених методик усі респонденти 

розподілялись на групи з високим, середнім та низьким рівнями розвитку 

мотиваційного компоненту ПЗЯ. До групи з високим рівнем розвитку даного 

компоненту було віднесено респондентів з високими рівнями орієнтації 

досягнення успіху, готовності до зваженого ризику, внутрішньої вмотивованості 
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щодо вибору професії та процесу професійної діяльності, а також адекватними 

очікування від професії та її вимог. До групи з низьким рівнем розвитку 

мотиваційного компоненту увійшли респонденти з низькими  рівнями орієнтації 

досягнення успіху, готовності до зваженого ризику, зовнішньої вмотивованості 

щодо вибору професії та процесу професійної діяльності, а також не адекватними 

очікуваннями від професії та її вимог. Досліджувані з усіма іншими 

співвідношеннями показників  належать до середнього рівня розвитку ПЗЯ.  

Аналіз когнітивного компоненту ПЗЯ здійснювався зокрема через 

інтерпретацію результатів, одержаних за методикою діагностики типу мислення 

Г. Резапкіної, яка спрямована на дослідження особливостей мислення особи. 

Методика містить 40 тверджень і складається з чотирьох шкал, що розкривають 

зміст базових типів мислення: наочно-дієвого, абстрактно-символічного, 

словесно-логічного та наглядно-образного. Дану методику було обрано саме 

тому, що вона дає змогу ефективно проаналізувати види мислення саме за змістом 

розв’язуваних задач, а отже максимально зрозуміти специфіку типу мислення 

майбутніх менеджерів і його розвиток у процесі здобуття фахової освіти.     

Для більшої об’єктивності аналізу когнітивного компоненту ПЗЯ вважаємо 

за доцільне враховувати також показник засвоєння професійних знань, тобто 

академічна успішність респондентів. Для студентів першого курсу, у зв’язку з 

відсутністю отриманих оцінок у ЗВО, ми врахувати оцінки за повну середню 

освіту. Респонденти інших курсів максимально точно зазначали свій середній бал 

у ЗВО. За таким принципом усі бали були унифіковано за стобальною системою, 

де збільшення балу свідчить про краще засвоєння професійних знань.  

У результаті узагальнення результатів відповідних показників усі 

респонденти розподілялись відповідно на групи з високим, середнім та низьким 

рівнями розвитку когнітивного компоненту ПЗЯ. До високого рівня належать 

студенти, що мають розвинені рівномірно всі типи  мислення на високому рівні, 

тобто знадні у різних професійних ситуаціях задіювати той вид мислення яке 

вимагається ситуацією, мають високий рівень показника складності мислення та 

мають гарну академічну успішність. До групи з низьким рівнем розвитку 
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когнітивного компоненту увійшли респонденти з низькими рівнями розвитку 

складності мислення та низькими показниками по розвитку різних типів 

мислення, низькими балами з академічної успішності. Досліджувані з іншими 

варіантами співвідношень показників належать до середнього рівня розвитку 

ПЗЯ.  

Аналіз операційного компонента ПЗЯ відбувався шляхом дослідження 

випробуваних за допомогою наступних трьох методик: 

1)  Методика визначення креативності в менеджменті [83], яка дасть 

змогу комплексно зрозуміти і проаналізувати психологічні особливості 

креативності майбутніх менеджерів. Методика складається з чотирьох показників 

креативності, кожний з яких враховує певний контекст: власної особистості; 

підходу до вирішення питань; професійного середовища, а також дає змогу 

проаналізувати загальний рівень креативності. Методика містить 48 тверджень і 

передбачає п’ятибальну систему відповідей; 

2)  Методика діагностики схильності до певного стилю керівництва 

Є. Ільїна [79]. Методика складається з трьох шкал – стилів керівництва: 

автократичний, демократичний та ліберальний і налічує вісімнадцять тверджень, 

у кожному з яких необхідно обрати один з трьох варіантів управління колективом. 

У нашому дослідженні дана методика дала змогу виявити схильність майбутніх 

менеджерів до того чи того стилю управління, а також визначити найбільш типові 

психологічні особливості респондентів, які тяжіють до різних стилів управління 

колективом. Особливий інтерес викликає динаміка схильності до певного стилю 

управління колективом у студентів-менеджерів у процесі навчання і опанування 

професією (від початку навчання, першого курсу і до завершення п’ятим курсом). 

3) Методика оцінки комунікативних і організаційних схильностей 

особистості В. Синявського і Б. Федоришина (КОС) [137]. Дана методика 

використовувалась для дослідження організаційних здібностей. Методика 

складається з сорока тверджень і передбачає дві шкали – комунікативні і 

організаційні здібності.  
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При цьому зазначимо, що узагальнюючи результати зазначених методик  ми 

можемо розподілити респондентів на групи з високим, середнім та низьким 

рівнями розвитку операційного компоненту ПЗЯ. До групи з високим рівнем 

розвитку даного компоненту було віднесено респондентів з високими рівнями  

загальної креативності, та інших шкал методики, гнучким стилем керівництва, та 

високим рівнем організаційних здібностей. До групи з низьким рівнем розвитку 

операційного компоненту увійшли респонденти з низькими рівнями креативності, 

переважанням якогось одного чи двох стилів керівництва, або високим рівнем 

розвитку неконструктивних стилів, що не дозволяє майбутнім керівникам діяти 

відповідно від вимог ситуації, та низьким рівнем розвитку організаційних 

здібностей. Досліджувані з усіма іншими співвідношеннями показників належать 

до середнього рівня розвитку ПЗЯ.  

Рефлексивний компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів ми досліджували, 

використовуючи три психологічні методики, перша з яких – Тест-опитувальник 

рефлексивності (А. Карпова) [184]. Тест-опитувальник складається з 27 

тверджень і дає змогу аналізувати рефлексію в трьох проявах: як психічну 

властивість, як процес та як стан. Методика передбачає чотири шкали для аналізу: 

ретроспективна рефлексія діяльності, рефлексія теперішньої діяльності, розгляд 

майбутньої діяльності, рефлексія спілкування і взаємодії з іншими людьми.  

Важливо пам’ятати, що рефлексія співвідноситься з двома полюсами 

власної спрямованості, де перша – це інтрапсихічна рефлексія, а друга – 

інтерпсихічна рефлексія. Інтрапсихічна рефлексія передбачає рефлексію як 

схильність до самосприймання та аналізу власного Я. Інтерпсихічна рефлексія – 

схильність до розуміння інших осіб, специфіки їхньої психіки, здатністю стати на 

місце іншого (- их). Особливе значення тут набувають механізми проекції, емпатії 

та ідентифікації. Очевидно, що загальна рефлексія складається з комплексу цих 

полярних спрямованостей, при цьому рівень розвитку загальної рефлексії  

залежить від особливостей її компонентів.  

У нашому дослідженні аналіз особливостей рефлексії майбутніх менеджерів 

вкрай важливий, оскільки специфіка професії менеджерів передбачає адекватну 
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оцінку себе, інших та розуміння підтекстної комунікації з іншими в контексті 

загального виробничого процесу. Врахування специфіки рефлексії студентів-

менеджерів дасть змогу краще зрозуміти рівень їхньої психологічної готовності 

до роботи менеджером.    

Методика діагностики готовності до змін Р. Родника та ін.[8], аналізує 

відкритість особи до стресових ситуацій, які виникають внаслідок інновацій і 

постійних трансформацій, змін у повсякденні і у професійному середовищі. 

Методика складається з 35 питань і передбачає сім шкал для аналізу: 

пристрасність, винахідливість, сміливість (підприємливість), адаптивність, 

упевненість, толерантність до двозначності.  

Дана методика дозволяє нам розкрити особливості протистояння змінам у 

майбутніх менеджерів, що дає можливість прослідкувати відповідність студентів-

менеджерів своїй майбутній професії.   

Опитувальник рівня суб’єктивного контролю Є.  Бажина, Е. Голинкіної, 

А. Еткінда виявляє комплексний психологічний зміст інтернальності. 

Інтернальність у методиці аналізують через загальну інтернальність, а також 

через інтернальність у таких сферах як: досягнення, невдачі, сімейні стосунки, 

виробничі відносини, міжособова взаємодія, здоров’я та хвороба. Опитувальник 

складається з 44 тверджень. У нашому дослідженні врахування готовності брати 

на себе відповідальність (саме так ми розуміємо інтернальність) у тій чи іншій 

сфері, розкриє готовності майбутніх менеджерів бути безпосередньо успішними 

керівниками, адже керівні посади передбачають готовність бути відповідальними, 

сприймати себе як суб’єкта, а не об’єкта виробничих відносин, шукати причини 

особистих негараздів у своєму Я, а не серед підлеглих, вищого керівництва чи 

зовнішніх обставинах. 

У даному компоненті усіх респондентів ми теж розподілили на групи з 

високим, середнім та низьким рівнями розвитку ПЗЯ відповідно до узагальнення 

результатів відповідних показників. До високого рівня належать студенти, що 

мають розвинені на високому рівні всі типи рефлексії, зокрема власної діяльності, 

показники готовності до змін, особливо нас цікавить шкала підприємливість, та 
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високий рівень готовності брати на себе відповідальність (рівень інтернальності), 

що дозволить респондентам усвідомлювати наслідки своєї майбутньої діяльності. 

До групи з низьким рівнем розвитку рефлексивного компоненту увійшли 

респонденти з низькими рівнями розвитку всіх типів рефлексії, низьким рівнем 

інтернальності та готовності до змін. Середній рівень розвитку ПЗЯ проявляється  

у досліджуваних з усіма іншими співвідношеннями   показників.  

Останній, комунікативний компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів ми 

досліджували за допомогою таких методик: 

1) Методика оцінки комунікативних і організаційних схильностей 

особистості (В. Синявського і Б. Федоришина). Короткий опис даної методики 

наведений вище, тому лише зазначимо, що цей інструментарій допоможе нам не 

лише виявити рівень сформованості одних із провідних якостей майбутніх 

менеджерів – комунікативних і організаційних здібностей, а також проаналізувати 

особливості їх розвитку в процесі здобуття фахової освіти. 

2) Методика визначення асертивності дає змогу виявити спроможність 

особи відстоювати власну точну зору, не зачіпаючи при цьому прав і гідності 

іншої особи. Методика складається з тридцяти тверджень. 

3) Опитувальник визначення шляхів регулювання конфліктів (К. Томаса). 

Методика включає п’ять шкал, складається з тридцяти парних тверджень в 

кожному з яких респонденту необхідно обрати одну із стратегій поведінки в 

конфліктних ситуаціях: суперництво, співробітництво, компроміс, уникнення, 

пристосування. У нашому дослідженні використання цієї методики дасть змогу 

співставити різноманітні психологічні особливості майбутніх менеджерів з 

окремими стратегіями поведінки у конфліктних ситуаціях. Методика також 

розкриває особливості основних стратегій поведінки в конфліктах працюючих 

менеджерів – студентів-заочників, які мають той чи той управлінський досвід. 

Аналізуючи результати методик, що увійшли до комунікативного 

компоненту усі респонденти розподілялись на групи з високим, середнім та 

низьким рівнями розвитку ПЗЯ. Студенти з високим рівнем розвитку ПЗЯ мають 

показники вираженості комунікативних здібностей та асертивності на високому 
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рівні відповідно до шкал методики, та гнучкий стиль реагування на конфліктні 

ситуації. До групи з низьким рівнем ми віднесли респондентів з низькими 

показниками комунікативних здібностей, асертивності та неконсруктивним 

стилем реагування на конфліктні ситуації. До групи з середнім рівнем розвитку 

комунікативного компоненту увійшли респонденти з усіма іншими 

співвідношеннями показників. 

Статистичний аналіз отриманих даних здійснювався методами 

математичної обробки результатів – первинний статистичний аналіз, визначення 

кореляційних зв’язків (коефіцієнт кореляції Пірсона), знаходження відмінностей 

між групами за певною ознакою (t-критерій Ст’юдента, непараметричний U-

критерій Манна-Вітні – залежно від особливостей розподілу даних), факторний 

аналіз із дальшим якісним аналізом і узагальненням отриманих результатів. 

Обробка даних виконувалася за пакетами програм SPSS 20.0 for Windows [128]. 

Таким чином, відібрані методи і методики дозволяють виявити і дослідити 

основні особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх 

менеджерів у процесі здобуття фахової освіти. 

 

 

2.2. Аналіз психологічних особливостей розвитку компонентів 

професійно  значущих якостей майбутніх менеджерів 

 

 

Аналіз психологічних особливостей розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів у процесі здобуття фахової освіти передбачає, насамперед, 

розгляд результатів дослідження особливостей розвитку компонентів професійно  

значущих якостей та їх складових. 

Відповідно до описаної в підрозділі 2.1. процедури емпіричного дослідження 

визначено розподіл майбутніх менеджерів за рівнями розвитку структурних 

компонентів ПЗЯ (табл. 2.3). 
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Як видно з табл. 2.3, найменш розвинутим виявився рефлексивний 

компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій, високий рівень якого 

виявлено лише у 19,4% респондентів, інші мають середній 60,6% і низький 20% 

рівні розвитку.  

Таблиця 2.3 

Розподіл майбутніх менеджерів за рівнями розвитку  

структурних компонентів ПЗЯ 

Компоненти ПЗЯ 
Рівні розвитку (кількість досліджуваних, у %) 

Низький Середній  Високий 

Мотиваційний 21,2 33,6 45,2 

Когнітивний 24,4 43,4 32,2 

Операційний  14,2 55,6 30,2 

Комунікативний 22,2 48,0 29,8 

Рефлексивний 20,0 60,6 19,4 

 

Рефлексивний компонент ПЗЯ містить цілу низку індивідуально-

психологічних якостей майбутніх фахівців і безпосередньо впливає на процес їх 

професійного розвитку і становлення..У даному компоненті ми виділили три 

складові: рефлексивність, відповідальність та готовність до змін. Розглянемо 

послідовно кожну з них (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Розподіл майбутніх менеджерів за рівнями розвитку складових 

рефлексивного компоненту 

Складові 
Рівні розвитку (кількість досліджуваних, у %) 

Низький Середній  Високий 

Рефлексивність 6,7 71,8 21,5 

Відповідальність 5,7 69,4 25,0 

Готовність до змін 13,0 71,4 15,6 

 

Як ми бачимо з табл. 2.4. лише у 21,5 % респондентів виявлений високий 
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рівень рефлексивності, що на нашу думку, є негативним показником для 

майбутньої професійної діяльності значної кількості менеджерів. У 71,8% 

респондентів середній рівень розвитку рефлексивності, і низький у 6,7%, що 

свідчить про нестійку здатність менеджерів організацій приймати обдумані й 

зважені рішення, беручи до уваги різні варіації розв’язання поставлених задач у 

майбутньому. 

Майбутнім менеджерам практично в однаковій мірі притаманні всі види 

рефлексивності, які ми досліджували, а саме ретроспективна рефлексія діяльності, 

рефлексія теперішньої діяльності, рефлексія майбутньої діяльності, рефлексія 

спілкування і взаємодії. Це потребує подальшого, більш глибинного аналізу 

проективними методами, задля розкриття несвідомих чинників обрання таких 

стратегій самосприйняття майбутніх менеджерів.  

Наступною складовою рефлексивного компоненту ПЗЯ є відповідальність, 

емпіричним референтом якої став рівень суб’єктивного локус-контролю, який 

характеризує властивість особистості приписувати свої успіхи і/або невдачі лише 

внутрішнім чи зовнішнім факторам. У першому випадку в особи яскраво 

виражений інтернальний (внутрішній) локус-контролю, за якого людина готова 

брати на себе відповідальність за здійснені нею дії і вчинки. У другому випадку 

йдеться про екстернальний (зовнішній) локус-контролю, коли вся 

відповідальність за свої вчинки покладається на інших людей і/або зовнішні 

обставини. За результатами аналізу що представлені в табл. 2.4, високим рівнем 

відповідальності характеризуються лише 25 % респондентів, а низьким – 5,7 %. У 

більшості досліджуваних середній рівень (69,4 %), і, отже, відповідні дані не 

дають змоги визначити притаманність особі екстернального чи інтернального 

локус контролю, лише певні тенденції.  

Досліджуючи рівень інтернальності, притаманний студентам-менеджерам, 

ми мали змогу проаналізувати його як за загальним показником, так і комплексно, 

з урахуванням різних життєвих сфер: самореалізації (область досягнень і невдач), 

сімейні стосунки, виробничі відносини, міжособові відносини, здоров’я.  

У табл. 2.5 наведено розподіл студентів-менеджерів за рівнем суб’єктивного 
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контролю. Перші респонденти – це ті, в яких яскраво виражена схильність до 

екстернального локус контролю, коли особа більше відчуває себе об’єктом дій і 

впливу інших. Інші досліджувані з високим рівнем суб’єктивного контролю (а, 

отже, і з яскраво вираженою інтернальністю), навпаки, відчувають себе 

активними суб’єктами власної діяльності. 

Таблиця 2.5 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнем інтернальності 

 

Зазначимо, що респондентів із середнім рівнем розвитку суб’єктивного 

контролю ми в даному випадку не розглядали, адже такі показники не дають 

змоги визначити притаманність особі екстернального чи інтернального локус 

контролю, лише певні тенденції. 

Шкали інтернальності 
Рівень 

суб’єктивного 

контролю 

Кількість студентів з 

відповідним рівнем 

суб’єктивного 

контролю, у % 

Загальна інтернальність 
Низький 5,6 

Високий 25,0 

Інтернальність у сфері 

досягнень 

Низький 10,8 

Високий 30,4 

Інтернальність у сфері 

невдач 

Низький 11,2 

Високий 20,0 

Інтернальність у сімейних 

стосунках 

Низький 32,2 

Високий 5,2 

Інтернальність у 

виробничих відносинах 

Низький 13,6 

Високий 29,2 

Інтернальність у 

міжособовій взаємодії 

Низький 12,6 

Високий 22,4 

Інтернальність у сфері 

здоров’я 

Низький 17,0 

Високий 15,4 
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Отже, аналізуючи одержані результати, можна говорити про те, що серед 

майбутніх менеджерів переважають особи з високим рівнем суб’єктивного 

контролю у будь-яких життєвих ситуаціях (шкала загальної інтернальності, у 

сфері досягнень та виробничих відносинах) – тобто ті, які вважають, що більшість 

важливих життєвих подій були результатом їхньої діяльності і, відповідно, 

відчувають за них свою відповідальність. 

Третя складова рефлексивного компонента ПЗЯ майбутніх менеджерів – 

готовність до змін. Готовність до змін є комплексною складовою яка включає 

допоміжні якості, такі як пристрасність, винахідливість, оптимізм, 

підприємливість, адаптивність, упевненість, толерантність до невизначеності. Як 

ми зазначали у попередніх міркуваннях, формування у менеджерів ставлення до 

змін як до однієї із базових ознак розвитку організації, формує здатність до 

прийняття своїх помилок і швидкої мобілізації для пошуку нових рішень у 

ситуаціях невизначеності, дестабілізації та кризи. Саме тому дана складова ПЗЯ є 

дуже важливою для майбутніх менеджерів.  

Але під час аналізу готовність до змін характеризується найнижчим рівнем 

розвитку (табл. 2.4), високий рівень якої виявлено лише у 15,6% респондентів, а 

низький і середній у 13% і 71,4% відповідно. Особливо слабко виражена у 

готовності до змін така її складова, як підприємливість, низький рівень якої 

виявлено у 46,0% майбутніх менеджерів.  

Отже, значна частина майбутніх менеджерів утруднюється у прийняті 

обдуманих і зважених рішень при розв’язанні професійних задач, аналізі 

минулого досвіду для корегування поведінки у майбутньому та недостатньо 

усвідомлюють відповідальність за їх наслідки. 

Відповідно до завдань нашого дослідження одержані результати були 

співставлені з рівнями розвитку відповідних професійно значущих якостей у 

майбутніх психологів. Так, за результатами дисперсійного аналізу були виявлено 

деякі відмінності у розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів та психологів, а саме: 

існують статистично значущі відмінності у розвитку підприємливості (рис. 2.1,). 
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Рис. 2.2. Особливості розвитку підприємливості залежно від 

спеціальності майбутніх фахівців 

 

Як видно з рис. 2.2, підприємливість краще розвинена у менеджерів, ніж у 

майбутніх психологів: якщо середній бал підприємливості у психологів складає 

3,0, то у менеджерів 3,5 бали (p≤0,05). Це зумовлює про те, що менеджери краще, 

ніж психологи приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів, здатні діяти в 

інтересах розвитоку організації та отримання прибутку.  

Натомість адаптивність менеджерів є меншою, ніж у психологів (на рівні 

тенденції, р=0,079) (рис. 2.3). Це, на нашу думку, свідчить про специфіку 

підготовки та майбутньої професійної діяльності, адже професія психолога 

передбачає вміння швидко адаптуватись під запит клієнта, його цінності, 

особливості характеру тощо.  

Отже, підсумовуючи наведений вище аналіз рефлексивного компоненту 

ПЗЯ, можна сказати, що здатність до рефлексії, яка є важливою умовою 

здійснення успішної управлінської діяльності і важливим підґрунтям 

особистісного розвитку, є досить слабко розвинутою у майбутніх менеджерів: 

переважна більшість досліджуваних має середній рівень розвитку цієї ознаки.  
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Рис. 2.3. Особливості розвитку адаптивності залежно від спеціальності 

майбутніх фахівців 

 

Також виявлено, що у майбутніх менеджерів готовність до змін як здатність 

швидкої мобілізації для пошуку і віднайдення нових рішень у ситуаціях 

невизначеності розвинута досить слабко і потребує більш сфокусованої уваги 

освітнього процесу.  

Недостатньо розвиненим виявився і комунікативний компонент ПЗЯ, який 

є одним із ключових у професіях системи «людина-людина», високим рівнем 

розвитку якого характеризується лише 29,8% досліджуваних, натомість середній 

рівень виявлено у 48%, а низький – у 22,2% респондентів. До данного компоненту 

входять три складові: комунікативні здібності, асертивність і здатність до 

консруктивного розв’язання конфліктних ситуацій. Відсотковий розподіл кожної 

складової представлений у таблиці 2.6. 

Комунікативні здібності є одними з базових у професії менеджера, 

оскільки вони відіграють важливу роль в утворені міжособових взаємин, у 

згуртуванні колективу і налагоджені робочих процесів. Розвинуті комунікативні 

здібності постають також невід’ємною запорукою успішних перемовин з усіма 

суб’єктами професійної площини: з підлеглими, з партнерами, з конкурентами, з 
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інвесторами і тощо. Тому, те що серед наших досліджуваних високий рівень 

розвитку даної якості мають лише 29,4 %, свідчить про майбутні труднощі у 

встановлені контактів та взаємодії з підлеглими та контрагентами, і не змозі на 

високому рівні виконувати свої професійні обов’язки.  

Таблиця 2.6 

Розподіл майбутніх менеджерів за рівнями розвитку складових 

комунікативного компоненту  

Складові 

Рівні розвитку (кількість досліджуваних, у %) 

Низький Середній  Високий 

Комунікативні здібності 27,0 43,6 29,4 

Асертивність 20,2 66,6 13,2 

Здатність до конструктивного 

розв’язання конфліктів 
34,7 52,1 13,2 

 

Як видно з табл. 2.6. особливо низькими є показники таких ПЗЯ, як 

асертивність та конструктивність стилю поведінки в конфліктній ситуації, 

високий рівень який виявлено лише у 13,2% респондентів. Це, враховуючи 

специфіку діяльності майбутніх менеджерів, може негативно позначитись на їх 

майбутній взаємодії з підлеглими та колегами, відстоюванні власної думки, 

розвязанні різних виробничих ситуацій тощо.  

Відповідно до завдань нашого дослідження, було порівняно групу 

студентів-менеджерів зі студентами-психологами. Отримані результати були для 

нас дещо неочікуваними, адже порівняно з психологами, такі складники даного 

компоненту, як конструктивність стилю поведінки в конфліктній ситуації (р≤0,05) 

та асертивність (на рівні тенденції, р=0,1) у досліджуваних менеджерів виражені 

дещо більше, ніж у майбутніх психологів. Що можна пояснити специфікою 

діяльності кожної групи досліджуваних, адже для психологів при виникненні 

конфліктних ситуацій важливою буде стратегія «уникнення», «компромісу», 

«співробітництва», «пристосування» для подальшої плідної співпраці з клієнтами, 
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а стратегія «суперництво» є не прийнятною для за своєю суттю, адже весь процес 

фахової освіти спрямований на те, щоб навчити їх безоціночно сприймати інших, 

взаємодіяти з ними, а також вміти нівелювати конфліктні ситуації на початкових 

стадіях. Водночас, майбутні менеджери – це передусім лідери, які прагнуть 

керувати робочими процесами і людьми, у них задіяними, для них важливі всі 

стратегії, і «суперництво» зокрема, все буде залежати  від обставин та результату 

якого їм потрібно досягнути. 

 

 
Рис. 2.4. Особливості розвитку конструктивності стилю поведінки в 

конфліктних ситуаціях залежно від спеціальності майбутніх фахівців 

 

Як видно з рис. 2.4, конструктивність стилю поведінки у конфліктних 

ситуаціях краще розвинена у менеджерів, ніж у майбутніх психологів: якщо 

середній бал у психологів складає 1,6 то у менеджерів 1,8 бали. Це свідчить про 

те, що менеджери краще, ніж психологи переключаються в різних конфліктних 

ситуаціях, і можуть використовувати різні стилі поведінки у для досягнення 

позитивного результату.  
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Рис. 2.5. Особливості розвитку асертивності залежно від спеціальності 

майбутніх фахівців 

 

Подібні тенденції ми спостерігаємо і з ще з однією якістю комунікативного 

компоненту – асертивностю. У менеджерів середній бал 7,7, а у психологів лише 

7,2 бали. Припускаємо, що студенти менеджери більш активно відстоюють власні 

позиції, намагаються довести правильність своєї думки, тоді як студенти-

психологи мають дещо стриманішу позицію, не готові йти на конфлікти з 

викладачами, уникають відкритих протистоянь.  

Отже, комунікативний компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій 

має недостатній рівень розвитку, що в майбутньому утруднить виконання 

менеджерами свої професійних обов’язків у напрямку взаємодії з колегами та 

клієнтами, вмінні домовлятись, переконувати, згладжувати напружені ситуації, 

уникати бар’єрів у спілкуванні та сприйнятті інформації, доносити свою думку та 

ставити завдання підлеглим.   

Аналіз комунікативного компоненту, та недостатня представленість у 

майбутніх менеджерів високих показників, підтверджує одну із висунутих на 
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теоретичному етапі нашого дослідження гіпотез про психологічні особливості 

розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів, а саме недостатній розвиток 

комунікативних якостей як ключових для професій типу «людина-людина». 

Проаналізувавши операційний компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів ми 

виявили подібні тенденції розвитку, що і в попередніх компонентах. Так, високий 

рівень розвитку проявляється у 30,2 % досліджуваних, середній у – 55,6%, а 

низький у 14,2%. Зміст даного компоненту представлений наступними 

професійно значущими якостями: організаційні здібності, креативність, гнучкість 

стилю управління (здатність до управління). Рівні розвитку даних складових 

представлені в таблиці (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7. 

Розподіл майбутніх менеджерів за рівнями розвитку складових 

операційного компоненту  

Складові 
Рівні розвитку (кількість досліджуваних, у %) 

Низький Середній  Високий 

Організаційні 

здібності 
26,2 48,0 25,8 

Креативність 

 
10,5 70,7 18,8 

Гнучкість стилю 

управління 
13,1 75,3 11,6 

 

Як видно з табл. 2.7. найнижче виражений складник гнучкість стилю 

управління, високий рівень якого виявлено лише у 11,6 % респондентів.  Стиль 

управління, характеризує міру зосередженості керівника на функціях керівництва, 

його залученості у процес прийняття рішень, а також безпосередньо у виробничий 

процес. У нашому дослідженні ми аналізуватимемо наявність у майбутніх 

менеджерів трьох стилей управління: автократичний (авторитарний), 

демократичний і ліберальний, та узагальнений показник його гнучкості.  

За результатами статистичного аналізу виявлено найвищий рівень прояву 

демократичного стилю управління (ρ≤0,01). Саме цей стиль управління, із нашої 
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точки зору, максимально відповідає сучасному запиту до управлінської діяльності 

загалом і формує особисту відповідальність усіх учасників виробничих відносин, 

оскільки кожна особа, яка залучена в цей процес, набуває своєї виробничої 

суб’єктності. Тому безперечно позитивним є той факт, що у майбутніх 

менеджерів переважає саме схильність до даного стилю управління. 

Таблиця 2.8. 

Розподіл студентів-менеджерів  

за схильністю до певного стилю управління 

 

Стилі управління 
Кількість респондентів з відповідним 

стилем управління, у % 

Авторитарний 24,8 

Демократичний 54,4 

Ліберальний 9,0 

Не виражено чітку схильність до 

жодного зі стилів 
11,8 

 

Порівняння майбутніх менеджерів з контрольною групою студентів-

психологів виявило істотні розбіжності за мірою вираження схильності до 

демократичного та автократичного стилів управління. Психологи більш схильні 

до демократичного стилю (ρ≤0,05), а менеджери, в свою чергу, – до 

автократичного стилю (ρ≤0,01). Такий результат є цілком очікуваним, оскільки 

недемократичний, директивний стиль взаємодії з клієнтом суперечить принципам 

психологічної роботи загалом. Тому більшість студентів-психологів орієнтовані 

на демократичні засади взаємодії як з клієнтами, так і з колегами, і з 

гіпотетичними підлеглими.  

Недостатньо у майбутніх менеджерів організацій виражена й наступна 

складова операційного компоненту – креативність, високий рівень якої 

виявлений лише в 18,8 % досліджуваних (табл. 2.7). У нашому дослідженні 

креативність ми аналізуємо через такі категорії: креативність у контексті 
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особистості, креативність через виявлення підходу до вирішення проблем, 

креативність у робітничому середовищі, креативний потенціал та креативне 

мислення.  

Таблиця 2.9 

Рівні розвитку креативності за категоріями 

Категорія креативності 
Рівень розвитку 

креативності 

Кількість студентів з 

відповідним рівнем розвитку 

креативності, % 

Креативність у 

контексті особистості 

Низький 6,4 

Середній 68,2 

Високий 25,4 

Креативність через 

виявлення підходу до 

вирішення проблем 

Низький 14,2 

Середній 79,6 

Високий 6,2 

Креативність у 

робітничому 

середовищі 

Низький 17,0 

Середній 71,8 

Високий 11,2 

Креативний потенціал 

Низький 9,2 

Середній 81,6 

Високий 9,2 

Креативне мислення 

Низький 5,6 

Середній 52,2 

Високий 42,2 

 

Проаналізувавши більш детально категорії креативності, з табл. 2.9 видно, 

що найбільша кількість студентів-менеджерів має середній рівень розвитку 

креативності за всіма категоріями, з чого ми можемо припустити, що у більшості 

ситуацій майбутні менеджери діють шаблонно, не намагаються знайти творчі та 

нестандартні рішення для вирішення ситуацій. 
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Третій показник в операційному компоненті − це організаційні здібності, 

розвиток яких допомагає людині ефективно організувати робочий процес, 

правильно розставити пріоритети і розподілити ресурси. Як видно з табл. 2.7. 

високим рівнем розвитку організаційних здібностей характеризуються 25,8 % 

респондентів, середнім – 48,0 %, низьким – 26,2 %.  

Отже, значна частина майбутніх менеджерів не завжди може ефективно 

розв’язувати поставлені перед нами завдання, знаходити нестандартні 

управлінські рішення, діяти гнучко та креативно. Водночас, слід відзначити все ж 

таки дещо вищий рівень розвитку організаційних здібностей, у майбутніх 

менеджерів порівняно із психологами (р≤0,05). 

 

 

Рис. 2.6. Особливості розвитку організаційних здібностей залежно від 

спеціальності майбутніх фахівців 

 

Як видно з рис. 2.6. організаційні здібності у майбутніх менеджерів 

розвинути на 13,8 балів, тоді як у майбутніх психологів всього 13,0 балів (ρ≤0,05), 

що свідчить на нашу думку про специфіку підготовки до майбутньої професійної 

діяльності, адже робота психологів передбачає пристосування, входження в 

певний вже заданий процес, а менеджери самі мають організувати умови не лише 
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собі, а й колегам. Отримані розбіжності свідчать, на нашу думку, про готовність 

менеджерів організовувати певні робочі процеси, а також, що у процесі здобуття 

фахової освіти у майбутніх менеджерів розвиваються організаційні здібності 

через навички планування, визначення пріоритетів і правильного алгоритму дій 

при вирішені практичних кейсів і задач. 

Як і попередні компоненти недостатньо розвинутим є когнітивний 

компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів високий рівень якого встановлено лише у 

32,2% респондентів, натомість, середній − у 43,4%, а низький – у 24,4% 

досліджуваних. Так, як когнітивний компонент відповідає за конкретні професійні 

знання майбутніх менеджерів, то високі показники його розвитку дадуть 

можливість майбутнім менеджерам на прийнятному рівні здійснювати свої 

професійні обов’язки та бути конкурентоспроможними на ринку праці. 

Когнітивний компонент у нашій роботі досліджуємо комплексно через дві 

складові: перша – професійна обізнаність студентів-менеджерів, що оцінюється 

нами через рівень засвоєння знань (в балах за навчання); друга – особливості типу 

мислення респондентів, рівні розвитку яких наведені в таблиці (табл. 2.10). 

 

Таблиця 2.10 

Розподіл майбутніх менеджерів за рівнями розвитку складових 

когнітивного компоненту 

 

Складові 
Рівні розвитку (кількість досліджуваних, у %) 

Низький Середній  Високий 

Професійна 

обізнаність 
26,3 35,2 38,4 

Тип мислення 33,4 33,2 33,4 

 

Як бачимо з даних представлених в табл. 2.10. рівні розвитку складових 

когнітивного компоненту, розподілились майже рівномірно, відповідно високий 

рівень розвитку професійно обізнаності мають 38,4% респондентів, середній – 

35,2%, низький  − 26,3%. Це може бути пов’язано зі способом збору даних, адже 
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студенти самі вказували свій середній освітній бал, і не завжди були 

об’єктивними, намагаюсь показати себе у кращому ракурсі.  

Так як дослідження проводилось  у період з травня 2017р. по вересень 2018 

року, участь брали студенти 1-5 курсів, то студенти 2-5 курсів вказували свій 

середній освітній бал в інституті за стобальною шкалою, а студенти першого 

курсу – за шкільною дванадцятибальною шкалою. Шкільну дванадцятибальну 

шкалу за пропорційною системою ми перевели в стобальну.  

Наступним кроком аналізу проявів когнітивного компоненту ПЗЯ в 

студентів  менеджерів постало виявлення розподілу в них рівнів засвоєння знань: 

високий («відмінники»), середній («хорошисти»), низький («найслабші»). Подібні 

визначення є умовними, оскільки нам було важливо не стільки виявити реальну 

оцінку засвоєння знань респондентами, скільки зрозуміти їх співвідношення у 

межах нашої вибірки – тобто визначити, де будуть ті, хто найкраще засвоїв 

освітню програму, засвоїв на середньому рівні та найгірше. Отже, до категорії 

«відмінників» увійшов 121 респондент (середній бал 90-100), до категорії 

«хорошистів» – 111 респондентів (з середнім балом 80-89), до категорії 

«найслабших» – 83 респонденти ( 43-79 балів відповідно). Діапазони середнього 

балу в основній групі (майбутні менеджери) і контрольній групі (майбутні 

психологи) – тотожний, різною є тільки кількість респондентів у кожній з груп.  

За результатами кластерного аналізу показників типів мислення  

(абстрактно-символічного, предметно-дієвого, словесно логічного і наочно-

образного) виявлено розподіл досліджуваних майбутніх менеджерів за 3 

кластерами (табл. 2.11). 

До першого кластеру (33,4% досліджуваних) віднесено респондентів з 

низькими показниками розвитку всіх типів мислення. Це дає підстави віднести 

таких досліджуваних до групи з низьким рівнем розвитку системності мислення.   

Як видно з табл. 2.11, за відносного переважання наочно-образного 

мислення (4,64 бали у середньому), усі інші типи мислення розвинуті менше, 

особливо абстактно-символічне (1,93 бали у середньому). Це означає, що такі 

менеджери утруднюються в узагальненні, стратегічному плануванні, 
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прогнозуванні майбутнього, їм важко оцінити ситуації та розробити оптимальні 

шляхи її вирішення. 

Таблиця 2.11 

Розподіл досліджуваних майбутніх менеджерів за типами мислення 

 

Типи мислення 
Кластери 

1 2 3 

Предметно-дійове 3,92 6,13 4,96 

Абстрактно-

символічне 
1,93 2,25 4,02 

Словесно-логічне 3,60 4,44 6,68 

Наочно-образне 4,64 6,84 6,59 

 

До другого кластеру (33,2%) увійшли досліджувані дещо вищими 

показниками розвитку мислення, ніж у попередньому випадку, але за 

переважання наочно-образного (6,84 бали у середньому) і предметно-дійового 

мислення (6,13 бали у середньому), що на наш погляд відповідає середньому 

рівню розвитку системності мислення. Адже, словесно-логічне мислення, на 

відміну від абстрактно-символічного вже достатньо розвинуто (4,44 бали у 

середньому).Такі менеджери вже можуть узагальнювати, робити логічні 

висновки, але з моделюванням та прогнозуванням ситуацій можуть виникати 

певні труднощі. 

До третього кластеру (33,4%) віднесено респондентів які характеризуються 

найвищими показниками всіх типів мислення на відміну від попередніх, 

насамперед словесно-логічним (6,68) і абстрактно-символічним (4,02 бали у 

середньому). Разом з тим доволі непоганорозвинуті наочно-образне (6,59 балів у 

середньому) і предметно-дійове (4,96 балів). Отже, цих майбутніх менеджерів 

можна віднести до групи з високим рівнем системності мислення. Студенти, що 

входять до цієї групи вміють гарно аналізувати і узагальнювати дані 
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використовуючи раніше нагромаджену інформацію, виявляти суть проблеми, 

всебічно її розглядати, виявляти причини та передбачати наслідки певних 

професійно-життєвих ситуацій. 

Отже, результати розвитку когнітивного компоненту свідчать про те, що 

значна частина майбутніх менеджерів має недостатню професійну обізнаність і 

системність мислення, що не дозволяє комплексно вирішувати професійні задачі з 

урахуванням стратегії розвитку організації у довготривалій перспективі.  

Разом з тим ресурсним моментом  розвитку  ПЗЯ даного компоненту є дані 

порівняльного аналізу професійної обізнаності, рівень якої дещо вищий у 

майбутніх менеджерів, ніж у психологів (р≤0,05) (рис. 2.7). 

 
 

Рис. 2.7. Особливості розвитку професійної обізнаності залежно від 

спеціальності майбутніх фахівців 

 

Як видно з рис. 2.7. професійна обізнаність краще розвинена у менеджерів, 

ніж у майбутніх психологів: якщо середній бал професійної обізнаності у 

психологів складає 1,85 то у менеджерів 2,15 бали (p≤0,05). Це свідчить про те, 

що менеджери краще, ніж психологи здатні виконувати практичні завдання 
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пов’язані з майбутньою професійною діяльність. Дані результати, на наш погляд, 

виявились досить цікавими і потребують детальнішого вивчення.  

Варто зазначити, що порівняння груп студентів-менеджерів і студентів-

психологів не виявило статистично значущих розбіжностей у показнику «тип 

мислення». Отже, можна сказати, що істотних відмінностей у особливостях 

мисленнєвої діяльності між майбутніми менеджерами і психологами немає. На 

нашу думку це зумовлено тим, що обидві професії належать до типу «людина-

людина», в основі якого – взаємодія з іншими людьми. Припускаємо, що, по-

перше, такі професії обирають люди зі схожими особливостями мисленнєвої 

діяльності, а по-друге, процес підготовки фахівців за такими спеціальностями 

спрямований на формування схожих мисленнєвих навичок.  

Найбільш розвиненим у студентів − майбутніх менеджерів організацій 

виявився мотиваційний компонент ПЗЯ: 45% респондентів мають високий рівень 

розвитку даного компоненту, а середній і низький 33,6% і 21,2% відповідно. Це, 

на наш погляд, дозволяє розглядати ПЗЯ, які входять у даний компонент, як 

ресурсний потенціал, що зумовлює орієнтацію майбутніх спеціалістів на 

досягнення конструктивного, позитивного результату у майбутній професійній 

діяльності. Рівні розвитку складових мотиваційного компоненту представлені в 

таблиці (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Розподіл майбутніх менеджерів за рівнями розвитку складових 

мотиваційного компоненту  

Складові 
Рівні розвитку (кількість досліджуваних, у %) 

Низький Середній  Високий 

Зорієнтованість на 

досягнення успіху 
31,9 36,5 31,6 

Готовність до ризику 31,6 39,5 28,9 

Позитивне ставлення 

до власної професії 
15,0 33,0 52,0 
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Як видно з таблиці 2.12 найнижчі показники цьому компоненті у майбутніх 

менеджерів організацій має «готовність до ризику», високий рівень якої лише у 

28,9% студентів, а середній і низький у 39,5% і 31,6% відповідно. Як вже 

зазначалося вище, аналіз схильності до ризику як ПЗЯ майбутніх менеджерів має 

важливе значення для психологічного прогнозування процесів прийняття рішень 

у невизначеній ситуації, тому слабкі показники її розвитку матимуть негативний 

вплив на професійну самореалізацію майбутніх менеджерів.  

У більшості студентів-менеджерів готовність до ризику виражена помірно 

45%, що свідчить про усвідомлення даними студентами, що ризик має бути 

виправданий, що наближає їх до виваженої мотивації прийняття рішень. Яскраву 

ж виражену схильність до ризику мають 30% майбутніх менеджерів, що свідчить 

про рішучість їх дій і не бажання задумуватись та прогнозувати успішні наслідки. 

У 25% студентів схильність до ризику не виражена, що в майбутніх професійній 

діяльності впливатиме на результативність майбутніх менеджерів, у часи коли 

потрібно швидко реагувати на виробничі ситуації та непередбачувані проблеми.  

Орієнтація на досягнення успіху є, на нашу думку, позитивною мотивацією, 

за якої людина, починаючи справу, націлена на досягнення конструктивного, 

позитивного результату. В основі активності такої людини лежить надія на успіх 

та власне потреба у досягненні цього успіху. Такі люди, зазвичай, впевнені у собі, 

у своїх силах, відповідальні, цілеспрямовані, ініціативні та активні. Тому, 

безперечно, орієнтація на досягнення успіху є важливою складовою 

мотиваційного компоненту професійно значущих якостей майбутніх менеджерів. 

Як видно з таблиці 2.12 лише у 31% майбутніх менеджерів організацій високий 

рівень розвитку даного показнику, а у більшості середній (36%) та низький 

(31,9%), що свідчить про їх неспроможність впевнено та цілеспрямовано йти до 

досягнення поставленої мети, ставити перед собою та колегами нові цілі та 

виклики для саморозвитку, розвитку організації,  отримання прибутку тощо. 

Аналізуючи отримані результати за даною категорією, насамперед слід 

зазначити, що у всіх студентів-менеджерів організацій не виявлено яскраво 

вираженого мотиваційного полюсу ані на досягнення успіху, а ні на страх невдачі 
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− всі показники знаходяться в межах 11-14 балів. Згідно ключа методики, 

показники від 1 до 7 балів вказують на схильність до мотивації на невдачу (страх 

невдачі), а від 14 до 20 – до мотивації на успіх. 

Таблиця 2.13. 

Прояв у студентів-менеджерів мотивації до успіху 

Показник Кількість досліджуваних, у % 

Мотивація на невдачу 9 

Немає чіткої орієнтації 50 

Мотивація на успіх 41 

 

Відповідно до табл. 2.13 ми бачимо, що у більшості студенів  (50%) немає 

чіткої орієнтації на успіх, це може свідчати про невпевненість студентів у власних 

силах, не розуміють спектра реальних майбутніх завдань і бояться ставити амбітні 

цілі, зосереджуючи основну увагу на уникненню страху допустити помилку, 

виявити свій непрофесіоналізм. 

Наступною складовою мотиваційного компоненту є позитивне ставлення 

майбутніх фахівців до власної професії, високий рівень розвитку якої мають 52% 

респондентів, середній у 33%, а низький − 15%. У контексті нашого дослідження 

ми розглядатимемо цю складову через такі індикатори: мотивація вибору професії 

(внутрішня-зовнішня), мотивація до роботи (внутрішня-зовнішня), очікування від 

професії та труднощів у роботі. 

Розглянемо кожний із зазначених показників більш детально і 

проаналізуємо їх у контексті здобуття майбутніми менеджерами фахової освіти.  

Мотиви вибору особою тієї чи тієї професії можуть бути детермінована 

багатьма чинниками, але у цілому їх можна звести, на наш погляд, до двох груп 

факторів: внутрішні (власне бажання людини працювати за цією спеціальністю, її 

бажання реалізувати у цій сфері свої особисті схильності та якості, тощо) і 

зовнішні (настанова батьків, сімейні традиції, популярність і перспективність цієї 

діяльності, її престижність тощо). У таблиці наведено розподіл респондентів за 

двома факторами серед майбутніх менеджерів і майбутніх психологів. Слід 
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зазначити, що серед багатьох випробуваних проявились як індикатори внутрішніх 

чинників, так і зовнішніх, а у деяких не проявився жоден із чинників(табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Розподіл респондентів за критерієм «мотивація вибору професії» 

 

 

Досліджувані 

Кількість респондентів, у яких виявлено відповідні чинники 

мотивації вибору професії, у % 

внутрішні 

чинники 

внутрішні і 

зовнішні 

чинники 

зовнішні 

чинники 

не виявлено 

жодного 

чинника 

Студенти –

менеджери 
74 3 15 8 

Студенти-

психологи 
85 - 4 11 

Примітки: * – відсоток респондентів для студентів-менеджерів вираховувся 

від загальної сукупності менеджерів (n = 320), а для студентів-психологів – від 

загальної сукупності психологів (n = 81)  

 

Отже, переважна більшість досліджуваних студентів-менеджерів (74%) при 

виборі професії орієнтується на свої внутрішні потреби, на своє бажання 

самореалізуватись у даній професії, розкрити свої найкращі якості. Однак, значна 

кількість майбутніх менеджерів (15%) зорієнтована на престижність обраної 

професії, її високооплачуваність та престижність.  

Для порівняння, у контрольній групі (психологи) більша кількість студентів, 

при воборі професії орієнтовані на внутрішні чинники. Цікаво, що серед опитаних 

майбутніх психологів немає тих, хто був би при виборі професії змотивований 

одночасно зовнішніми і внутрішніми чинниками (наприклад, серед майбутніх 

менеджерів часто-густо зустрічалася така думка: «реалізувати себе і заробляти 

багато грошей» тощо). 

Водночас, серед респондентів-психологів досить високий відсоток (11%) 

тих, у кого не проявився жоден із чинників (такі респонденти або змогли у своїй 

відповіді «піти» від питання, або взагалі його проігнорували), а серед менеджерів 

таких досліджуваних дещо менше – 8%. На нашу думку, це зумовлено тим, що 

студенти-психологи є більш зануреними у свій внутрішній світ, у свої 
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переживання, а відтак вони, з одного боку, мають більш чітке розуміння своїх 

потреб і бажань, а з другого – не завжди готові виносити свої внутрішні 

переживання на загальний розсуд. 

Статистичний аналіз відмінностей між майбутніми менеджерами і 

психологами виявив, що студенти-психологи більш орієнтовані при виборі 

професії на внутрішні чинники (ρ≤0,05), а студенти-менеджери – на зовнішні 

(ρ≤0,01). Отож, такі результати підтверджують наші попередні міркування, що 

психологи є більш зорієнтованими на свої внутрішні потреби і бажання, на 

відміну від менеджерів, для яких при виборі професії більш значущими є зовнішні 

чинники. 

За наступним критерієм ставлення до власної професії – «мотивація до 

роботи» – у студентів-менеджерів більш вираженою є орієнтація на зовнішні 

чинники (табл. 2.15). Нагадаємо, що до них ми відносимо високу зарплатню, 

премії, нагороди, спонукання керівництва, престижність посади тощо.  

Таблиця 2.15 

Розподіл респондентів за показником «мотивація до роботи»* 

Примітки: * – відсоток респондентів для студентів-менеджерів вироховувся 

від загальної сукупності менеджерів (n = 320), а для студентів-психологів – від 

загальної сукупності психологів (n = 81)  

 

Особливо яскраво ця тенденція простежується у порівнянні з контрольною 

групою психологів, для яких однозначно більш важливими є внутрішні орієнтири 

(бажання самореалізації, досягнення результату в робочих задачах тощо). Дана 

відмінність підтверджена статистично: у майбутніх менеджерів істотно більше, 

Досліджувані 

Кількість студентів, у яких виявлено відповідні 

чинники мотивації до роботи, у %* 

внутрішні 

чинники 

внутрішні 

і зовнішні 

чинники 

зовнішні 

чинники  

не виявлено 

жодного 

чиннику 

Студенти –менеджери 33 15 42 10 

Студенти−психологи 74 5 5 16 
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ніж у майбутніх психологів, виражена орієнтація на зовнішні чинники (ρ≤0,01) та 

істотно менше – на внутрішні (ρ≤0,01). 

Ще один виділений нами критерій очікування до власної професії. У цьому 

критерії ми виділили кілька підкатегорій: 

– фінансова спроможність (висока заробітна плата, можливість себе 

фінансово забезпечувати та ін.); 

– здобуття авторитету, лідерства / домінування (у колективі, суспільстві); 

– професійна самореалізація (здобуття професійного досвіду, використання 

знань, вирішення цікавих задач та ін.); 

– досягнення успіху; 

– задоволення власних психологічних потреб (проявляється в бажанні 

саморозвитку, прагненні навчитися спілкуватися з людьми, вирішувати 

конфліктні ситуації, здобути нові знайомства тощо). 

Розподіл респондентів за даними підкатегоріями у майбутніх менеджерів 

наведено у таблиці (табл. 2.16).  

Таблиця 2.16 

Розподіл респондентів за критерієм «очікування від майбутньої 

професії» 

Показники категорії «очікування від 

майбутньої професії» 

Кількість студентів-менеджерів, 

у яких виявлено дані 

очікування, у % 

Фінансова спроможність 9 

Здобуття авторитету 6 

Професійна самореалізація 39 

Досягнення успіху 12 

Задоволення психологічних потреб 34 

 

Отже, як видно з табл. 2.16, серед майбутніх менеджерів найбільше тих, хто 

сподівається на професійну самореалізацію в управлінській діяльності. Водночас, 

у багатьох студентів виявилося прагнення задовольнити свої внутрішні 

психологічні потреби через майбутню професійну діяльність. Такі респонденти 
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вказували на бажання навчитися знаходити спільну мову з іншими людьми, 

вирішувати конфліктні ситуації, познайомитися з цікавими людьми і розширити 

своє коло спілкування тощо. Найменш вираженими серед студентів-менеджерів є 

прагнення до фінансової спроможності і здобуття авторитету.  

Останній виділений нами критерій ставлення до професії – очікувані 

труднощі у професії. За цим критерієм ми виділили такі показники: 

 невпевненість у власних силах (неможливість впоратись із завданням, 

вирішити ту чи іншу проблему, страх не виправдати очікування керівництва 

тощо); 

 відсутність/нестача досвіду і практичних знань; 

 відсутність роботи; 

 непорозуміння з колективом; 

 несприятливі зовнішні умови (закриття фірми, фінансова криза, 

війна тощо) (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Розподіл респондентів за критерієм «труднощі в роботі»  

Показники категорії  

«труднощі в майбутній роботі» 

Кількість студентів-

менеджерів, у яких виявлено 

дані очікування, у % 

Невпевненість у власних силах 30 

Брак досвіду 13 

Відсутність роботи 3 

Непорозуміння з колективом 33 

Несприятливі зовнішні умови 11 

Не вбачають труднощів 10 

 

З табл. 2.17 видно, що практично однакова кількість майбутніх менеджерів 

переживають щодо того, що можуть не впоратись із поставленими перед ними 

задачами, і що у них можуть виникнути непорозуміння з колективом (як із 

підлеглими, так і з колегами). А серед найбільш очікуваних труднощів у роботі 
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студентами майбутніми менеджерами були визначені невпевненість у власних 

силах і непорозуміння з колективом (як з підлеглими, так і з колегами). 

Аналіз мотиваційного компоненту ПЗЯ виявив, що майбутнім менеджерам 

властива, здебільшого, помірно виражена готовність до ризику, яка відображає їх 

здатність діяти в ситуації невизначеності і приймати зважені управлінські 

рішення. Переважна більшість досліджуваних, обираючи майбутню професію, 

керувалася внутрішніми потребами, своїм бажанням самореалізуватись у даній 

сфері. Найменш вираженими серед студентів-менеджерів є прагнення до 

фінансової спроможності і здобуття авторитету, а найбільш вираженими – 

професійна самореалізація, бажання задовольнити свої внутрішні психологічні 

потреби (розвинути свої комунікативні навички, розкрити власну особистість 

тощо).  

Таким чином, враховуючи все вище зазначене, та аналліз результатів рівнів 

розвитку ПЗЯ установлено недостатній рівень їх розвитку у значної кількості 

майбутніх менеджерів оргнізацій, що свідчить про спонтанний характерїх 

розвитку у процесі професійної підготовки, що підтверджує ще одну особливість 

розвитку професійно значущих якостей виділену нами на теоретичному етапі 

дослідження. Враховуючи велику кількість пропозиції менеджерів на ринку праці, 

і не такий великий попит, існує певна конкуренція між випускниками ВЗО за 

робоче місце, тому майбутні фахівці мають мати значно вищі показники по 

розвитку всіх компонентів ПЗЯ, що дозволить їм якісно мотивувати себе та 

співробітників, ставити цілі та формулювати завдання, якісно контролювати їх 

виконання, аналізувати успішний досвіт та втілювати його у власній діяльності, 

розвиватись та удосконалюватись, втілювати стратегічні завдання поставлені 

перед ними тощо.   
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2.3. Гендерно-вікові та професійно-організаційні особливості розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій 

 

 

На наступному етапі емпіричного дослідження установлено гендерно-вікові 

(стать, вік), соціально-демографічні (сімейний стан, місце проживання) та 

професійно-організаційні (загальний трудовий стаж та стаж на керівній посаді; 

курс навчання; форма професійної підготовки) особливості розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій, які підтверджують виокремлену нами 

специфіку розвитку ПЗЯ на етапі теоретичного аналізу. 

Для зручнішого аналізу даних надамо перелік індикаторів, за якими 

виявилися статистично значущі результати у вираженості різних компонентів та 

їх складових (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Перелік індикаторів статистичного аналізу за компонентами і 

складовими ПЗЯ майбутніх менеджерів орагінзацій 

 

             Компоненти  
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Мотиваційний компонент 

Зорієнтованість на 

досягнення успіху 
 +   + + +  

 

Готовність до ризику  + +  +   +   

Позитивне ставлення 

до власної професії 
     + + + + 
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Продовження табл. 2.18 

Когнітивний компонент 

Професійна 

обізнаність 
+ + + + + + + +  

Тип мислення  + +  + + + +  + 

Операційний компонент 

Організаційні 

здібності  
   + + + +  

 

Креативність + + + + + + + + + 

Гнучкість стилю 

управління 
+ + + + + + + + + 

Комунікативний компонент 

Комунікативні 

здібності 
+ + + + + + + +  

Асертивність + +   + + +   

Здатність до 

конструктивного 

розв’язання  

конфліктів 

+ + +  +  + + + 

Рефлексивний компонент 

Рефлексивність  + +   + +    

Відповідальність   + + +  +   

Готовність до змін   +  + + + + + 

 

Відповідно до наведеної таблиці (табл. 2.18) розглянемо послідовно всі 

складові та компоненти.  

Так у мотиваційному компоненті (табл. 2.19) виявлені відмінності у 

зорієнтованості на успіх майбутніх фахівців залежно від їх віку та курсу навчання: 

вищі показники виявлено у студентів, старших за віком і курсом навчання (p≤0,01).  

Відповідно до табл. 2.19, найбільша кількість респондентів із мотивацією на 

успіх виявлена у п’ятикурсників. Це цілком логічно, адже студенти 5 курсу – це 

студенти-випускники, які стоять на порозі нового для себе професійного життя і які 

сповненні бажанням нових досягнень і звершень.  
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Таблиця 2.19 

Розподіл студентів за ступенем вияву мотивації до успіху  

 Кількість досліджуваних, у % 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

Курс 

Мотивація на невдачу 10 12 9 4 9 

Немає чіткої орієнтації 61 51 49 53 38 

Мотивація на успіх 29 37 42 43 53 

 

Цікаво, що в процесі здобуття фахової освіти істотно зменшується кількість 

респондентів із нечіткою орієнтацією (від 61% на першому курсі до 38% на п’ятому) 

і збільшується кількість респондентів із вираженою мотивацією на успіх (від 29% на 

першому курсі до 53% на п’ятому). 

Отже, отримані результати дають змогу говорити про тенденцію до розвитку 

мотивації на успіх серед студентів-менеджерів, у прямій залежності до терміну 

навчання (рис. 2.8)  

 

Рис. 2.8. Розподіл значення показників за шкалою «орієнтація на успіх» 

у студентів-менеджерів (за середнім значенням) 
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Дана тенденція також частково підтверджується результатами дисперсійного 

аналізу: орієнтація на успіх має істотно більший прояв серед студентів п’ятого 

курсу, ніж серед студентів першого і другого курсів (обидва порівняння значущі при 

ρ≤0,01).  

Також виявлено вікові особливості досліджуваних щодо мотивації на успіх, 

яка сильніше виражена серед студентів 23-30 років, ніж серед 18-річних (ρ≤0,01). Із 

нашої точки зору, це пов’язано з тим, що наймолодші респонденти – це студенти 

переважно першого курсу, які на момент проведення опитування ще не встигли 

пройти адаптаційний період, відтак виявлений за методикою діагностики успіху і 

страху невдач (А. Реана) «страх невдачі» зумовлений радше адаптаційною 

специфікою, аніж особистісною властивістю.     

Емпіричні результати підтверджують що респонденти з певним трудовим 

стажем мають більшу орієнтацію на успіх (ρ≤0,01) порівняно з тими, у кого такого 

стажу немає. Це цілком прогнозований результат, оскільки особа під час трудової 

діяльності перетинається з великою кількістю різноманітних завдань, виконання 

яких вимагає оптимізації всіх ресурсів з метою досягнення результату – а отже вона 

вже має позитивний досвід конструктивного подолання труднощів і невдач.  

Підтвердженням цього є також той факт, що зі збільшенням тривалості 

керівного стажу збільшується прояв орієнтації на успіх (ρ≤0,05). Менеджери, які 

нещодавно посіли керівні посади, ще не мають напрацьованого керівного досвіду. 

Відтак основна їхня увага приділяється не досягненню успіху, а уникнення страху 

невдачі, допустити помилку, виявити свій непрофесіоналізм, що безпосередньо 

вплине на особисту самооцінку, ускладнить взаємодію з колективом та поставить 

під сумнів професійну компетентність перед керівництвом. Тоді як менеджери з 

досвідом мають практичні навички подолання різноманітних професійних 

складнощів. Їхня увага сконцентрована вже не на здобутті авторитету серед колег чи 

підлеглих, а безпосередньо на успішності роботи, досягненні поставлених цілей 

тощо.  

Відтак успішний управлінський досвід позитивно впливає на формування 

мотивації на успіх серед студентів, які здобувають фахову освіту.  
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Слід зазначити, що істотних відмінностей при статистичному аналізі за 

такими індикаторами як: сімейний стан, регіон і місце проживання, форма освіти та 

навчальна успішність при дослідженні показника «мотивація до успіху» не 

виявлено. 

Отже, можна стверджувати, що в процесі здобуття фахової освіти у студентів 

формується стійка тенденція до розвитку мотивації на успіх. Майбутні менеджері, 

перебуваючи на порозі свого професійного життя, навчилися ставити перед собою 

складні, але реальні завдання, амбітні цілі. Вони вже володіють певним арсеналом 

професійних знань і навичок, який надає їм впевненості у власних силах. Перші 

професійні здобутки і досягнення допоможуть їм закріпити і розвинути цю 

тенденцію.  

Натомість, готовність до ризику в таких студентів є меншою, ніж у молодших 

за віком і курсом навчання (p≤0,01).  

Розподіл студентів-менеджерів за мірою вираження схильності до ризику 

(табл. 2.20) виявив, що на всіх курсах навчання переважають студенти з помірно 

вираженою схильністю до ризику (від 38% до 59% респондентів від загальної 

кількості студентів на певному курсі навчання).  

Таблиця 2.20 

Розподіл студентів-менеджерів за ступенем виявусхильності до ризику 

Ступінь вияву схильності 

до ризику 

Кількість досліджуваних,% 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

Усі 

курси 

Не виражена 14 27 31 26 28 25 

Помірно виражена 50 38 42 38 59 45 

Яскраво виражена 36 35 27 36 13 30 

 

Цікавим є факт, що на п’ятому курсі значно зменшується кількість студентів із 

яскраво вираженою схильністю до ризику (від 36% на першому до 13% на п’ятому 

курсах) і, водночас, значно збільшується кількість студентів із не вираженою 

схильністю до ризику (від 14% на першому до 28% на п’ятому курсах) (рис. 2.8.). 
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Рис. 2.9. Розподіл значення показників «готовності до ризику»у студентів-

менеджерів  

 

Описані тенденції, на нашу думку, зумовлені низкою причин. По-перше, 

студенти-випускники, на відміну від студентів початкових курсів, уже більше 

думають про завершення навчального процесу, займаються пошуком роботи, і 

формують стратегії поведінки, які б максимально прогнозовано гарантували чи то 

успішне завершення навчання, чи то здобуття цікавої посади – тобто вони стають 

максимально прагматичними. По-друге, студенти п’ятого курсу переважно старші за 

студентів початкових курсів. Як відомо, особи старшого віку більш консервативні і 

схильні ризикувати менше за молодь. По-третє, студенти-випускники максимально 

близькі до своєї професії, найкраще розуміють зміст обраної професії, відтак 

усвідомлення, що ризик має бути виправданим (а не просто ризик задля ризику) 

наближує їх до більш виваженої мотивації прийняття рішень.    

 При цьому чоловіки − майбутні менеджери виявляють вищі показники готовності 

до ризику, ніж жінки (p≤0,01). Це на наш погляд свідчить про те що, до ризикованих 

рішень старші за віком студенти, особливо жінки, підходять більш зважено.  
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Статистичний аналіз за даною категорією виявив ще кілька цікавих 

результатів. Так, студенти-менеджери, які проживають(-ли) в селі мають більшу 

схильність до ризику, аніж ті, хто проживають(-ли) в селищах міського типу 

(ρ≤0,01). Це зумовлено тим, що студенти з села задля досягнення поставлених цілей, 

насамперед, здобуття освіти і одержання по завершенню навчання керівної посади, 

вимушені переїжджати в більші територіальні одиниці. Тоді як для студентів селищ 

міського типу така потреба не завжди актуальна, адже такі територіальні одиниці 

передбачають (хоч і в невеликій кількості) вищі навчальні заклади та різноманітні 

робочі місця.  

Варто зазначити, що за всіма іншими індикаторами аналіз даної категорії не 

виявив статистично значущих відмінностей. 

Наступною складовою є позитивне ставлення до власної професії, який 

складається з декількох індикаторів, які ми описували вище. З метою більш 

детального аналізу даної категорії у майбутніх менеджерів, було розглянуто 

розподіл студентів-менеджерів різних курсів навчання за чинниками мотивації 

вибору професії (табл. 2.21). 

Таблиця 2.21 

Розподіл студентів-менеджерів за критерієм мотивація вибору професії  

Отже, як бачимо за табл. 2.21, кількість студентів із вираженими внутрішніми 

чинниками обрання своєї професії на кожному з курсів навчання значно перевищує 

кількість студентів із вираженими зовнішніми чинниками (62-77% і 3-26% 

відповідно).  

Курс навчання 

Кількість респондентів, у яких виявлено відповідні чинники 

мотивації вибору професії, у % 

внутрішні 

чинники 

внутрішні і 

зовнішні 

чинники 

Зовнішні 

чинники 

не виявлено 

жодного 

чинника 

1 курс 77 11 6 6 

2 курс 69 21 4 6 

3 курс 86 3 3 8 

4 курс 62 26 4 8 

5 курс 73 12 2 13 
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Цікавою для аналізу виявилася динаміка зміни полюсу мотиву вибору 

професії майбутніми менеджерами у контексті здобуття освіти. Так, найбільшу 

кількість внутрішньо зорієнтованих (86%) і найменшу кількість зовнішньо 

зорієнтованих (3%) виявлено серед студентів третього курсу навчання. Статистично 

з’ясовано, що студенти-менеджери третього курсу мають більш виражену 

внутрішню мотивацію (ρ≤0,05) і менш виражену зовнішню мотивацію (ρ≤0,01) 

порівняно зі студентами другого курсу. Водночас, студенти третього курсу мають 

більш виражену внутрішню мотивацію (ρ≤0,01) і менш виражену зовнішню 

мотивацію (ρ≤0,01) порівняно зі студентами четвертого курсу. Останні, в свою 

чергу, мають більш виражену зовнішню мотивацію (ρ≤0,05) порівняно зі студентами 

п’ятого курсу. Схематично це відображено на діаграмі (рис. 2.10). 

Рис. 2.10.Розподіл студентів-менеджерів за ступенем вияву внутрішніх і 

зовнішніх чинників мотивації вибору професії 

 

На наш погляд, такі результати можна пояснити тим, що в процесі здобуття 

фахової освіти у студентів формується розуміння майбутньої професії, стає більш 

чітким і зрозумілими образ себе як професіонала. Відтак, відбувається усвідомлення 

своєї професії, її відповідності власним схильностям і потребам, прийняття цієї 

професії як шляху власної самореалізації, або не прийняття. Все це є тривалим 

процесом внутрішнього усвідомлення, пік якого припадає на третій курс – екватор 

навчання, що і підтверджується результатами нашого статистичного аналізу. У 

випадку, коли результатом такої внутрішньої роботи стало несприйняття себе в 
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обраній спеціальності, людина починає відшукувати для себе нові смисли, 

додаткову мотивацію, часто орієнтуючись на якісь зовнішні атрибути (гроші, 

авторитет, престиж тощо) – саме тому, на нашу думку, серед студентів четвертого 

курсу переважає зовнішня мотивація вибору професії. На п’ятому курсі навчання 

продовжують студенти, які бачать свій дальший розвиток у цьому напрямку, тому 

цілком логічно, що у них менш виражена орієнтація на зовнішні чинники, порівняно 

зі студентами четвертого курсу. 

Проаналізуємо більш детально відмінності за наступним критерієм ставлення 

до власної професії – «мотивація до роботи» між студентами-менеджерами різних 

курсів навчання. 

У таблиці наведено розподіл майбутніх менеджерів відповідно до вираження у 

них внутрішніх або зовнішніх мотиваційних чинників щодо майбутньої 

роботи(табл. 2.22).  

Таблиця 2.22 

Розподіл майбутніх менеджерів за критерієм «мотивація до роботи»  

 

Отже, згідно даної таблиці, можна помітити тенденцію до збільшення у процесі 

здобуття фахової освіти орієнтації на внутрішні чинники (від 4% на першому курсі і 

до 50% на п’ятому) і стрімке зменшення орієнтації на зовнішні чинники на 

останньому курсі навчання (з 46-50% у перші роки навчання до 22% на останньому 

році).  

Курс навчання 

Кількість респондентів, у яких виявлено відповідні 

чинники мотивації вибору професії, у % 

внутрішні 

чинники 

внутрішні і 

зовнішні 

чинники 

зовнішні 

чинники 

не виявлено 

жодного 

чиннику 

1 курс 4 10 46 10 

2 курс 30 12 50 7 

3 курс 29 14 46 11 

4 курс 19 21 49 11 

5 курс 50 19 22 9 
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У даному контексті цікавими є результати статистичного аналізу відмінностей 

між студентами-менеджерами різних курсів навчання. Так, студенти п’ятого курсу 

істотно переважають студентів другого (ρ≤0,01), третього (ρ≤0,01) та четвертого 

(ρ≤0,01) курсів за ступенем вияву орієнтації на внутрішні чинники мотивації до 

роботи. Водночас, орієнтація на зовнішні чинники у студентів п’ятого курсу є 

істотно меншою, ніж у студентів другого (ρ≤0,01), третього (ρ≤0,01) та четвертого 

(ρ≤0,01) курсів. Порівняння студентів п’ятого курсу зі студентами першого курсу 

навчання підтвердило дану закономірність: у студентів першого курсу, порівняно з 

п’ятим, істотно більшою є орієнтація на зовнішні чинники (ρ≤0,05) і істотно 

меншою – на внутрішні (ρ≤0,05). Порівняння між собою першого, другого, третього, 

четвертого курсів не виявило статистично значущих відмінностей.  

Таким чином, можна констатувати, що незважаючи на загальну більш 

виражену орієнтацію на зовнішні чинники мотивації до роботи, у майбутніх 

менеджерів у процесі здобуття фахової освіти формується тенденція орієнтації на 

внутрішні чинники мотивації до роботи – на бажання досягти результату, 

налагодити ефективний робочий процес, реалізувати власний потенціал при 

вирішенні поставлених задач.  

Цікавим є також те, що у студентів із стажем на керівній посаді орієнтація на 

зовнішні чинники мотивації до роботи є істотно меншою порівняно зі студентами, 

які такого стажу не мають (ρ≤0,05). Тобто, вже маючи практичний досвід і будучи 

задіяним у процес управління підприємством, менеджер більш чітко розуміє процес 

роботи і отримує від нього «драйв», який спонукає до нових досягнень. 

Відсотковий розподіл респондентів за показниками критерію «очікування від 

майбутньої професії» і курсом навчання наведено у діаграмі (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11.Розподіл респондентів за показниками критерію очікування від 

майбутньої професії» і курсом навчання 

 

Отже, обираючи професію менеджера студенти бажають таким чином 

реалізувати свої потреби в лідерстві, здобути визнання свого близького оточення. 

Наприкінці навчання більш важливою стає професійна самореалізація, досягнення 

успіху через власні здобутки.Це також підтверджує і той факт, що студенти п’ятого 

курсу істотно переважають студентів другого курсу за ступенем вияву очікування 

професійної самореалізації (ρ≤0,05). 

Аналіз ще одного виділеного нами критерію «очікування труднощів у роботі»,  

показав, що більш вираженими переживання з приводу труднощів у колективі є у 

студентів з вищою учбовою успішністю: студенти з середніми і високими балами 

істотно перевищують за цією ознакою студентів з низькими балами (обидва 

порівняння значущі при ρ≤0,05). Студенти з середніми балами також перевищують 

студентів з низькими балами за мірою вираження невпевненості у власних силах 

(ρ≤0,05). На нашу думку, такі результати можна пояснити тим, що фахова 

підготовка майбутніх менеджерів спрямована насамперед на розвиток професійної 

обізнаності. Водночас, професійна компетенція передбачає не тільки професійну 

3,8 3,8

34,6

7,7

30,8

7,3 7,3

31,7

11

31,7

4,6 4,6

46,1

6,1

29,2

1,9

0

37,7

11,3

35,8

1,5 1,5

45,6

14,7

28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

фінансова 
спроможність

здобуття 
авторитету

професійна 
самореалізація

досягнення 
успіху

задоволення 
психологічних 

потреб
1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс



131 

 

обізнаність, а і навички ефективної комунікації та взаємодії, стратегії долання 

конфліктних ситуацій між всіма суб’єктами виробничих відносин. Яскравим 

індикатором того, що даний аспект мало врахований в процесі фахової підготовки 

майбутніх менеджерів і є отримані нами результати. 

Респонденти, у яких ще відсутній трудовий стаж, істотно більше 

переживають, що їм забракне досвіду і знань для роботи (ρ≤0,05), а також що їм 

буде важко знайти роботу (ρ≤0,05) у порівнянні з опитаними з трудовим стажем. 

Натомість ті студенти, що вже мають трудовий стаж відчувають більшу невпевнені 

у власних силах (ρ≤0,05). Такі результати засвідчують, що коли студенти починають 

працювати і потрапляють у справжні виробничі відносини, вони стикаються з 

непростими робочими задачами, але водночас у них відсутній практичний досвід 

подолання професійних труднощів. В результаті успішного розв’язання складних 

завдань і формується сприймання себе як професіонала. 

При порівнянні ступеня вияву  очікуваних труднощів серед студентів-

менеджерів відповідно до курсу навчання статистично значущих відмінностей не 

виявлено. Але все ж таки є деякі особливості очікуваних труднощів у студентів 

різних курсів навчання (рис.2.12).  

Так, студенти першого курсу є найбільш оптимістично налаштованими – 

серед них найбільша кількість тих, хто не вбачає жодних труднощів, пов’язаних з 

майбутньою роботою. Серед студентів першого, другого і четвертого курсів 

найбільш виражений страх не впоратись з поставленими перед ними задачами, не 

виправдати очікування. Натомість студенти третього і п’ятого курсів переживають 

здебільшого з приводу можливих непорозумінь у колективі. 

Отже, аналіз мотиваційного компоненту ПЗЯ виявив, що у студентів-

менеджерів у процесі здобуття фахової освіти формується тенденція до розвитку 

мотивації на успіх, яка закріплюється з набуттям студентами професійного досвіду і, 

зокрема, досвіду керівництва; поглиблюється розуміння майбутньої професії, стає 

більш чітким і зрозумілими образ себе як професіонала, що також відображується в 

тенденції до збільшення орієнтації на внутрішні чинники мотивації до роботи – на 
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бажання досягти результату, налагодити ефективний робочий процес, реалізувати 

власний потенціал при вирішенні поставлених задач.  

 

 

 

Рис. 2.12.Розподіл респондентів за показниками критерію «труднощі в 

майбутній професії» і курсом навчання 

Примітки:1 – невпевненість у власних силах; 2 – відсутність/нестача досвіду; 

3 −відсутність роботи; 4 – непорозуміння з колективом; 5 − несприятливі зовнішні 

умови; 6 – не вбачають труднощів 

 

Наступним компонентом для аналізу є – когнітивний, і перша його складова 

професійна обізнаність(табл. 2.23).  

Відповідно до табл. 2.23, найбільший відсоток респондентів з високими 

балами серед майбутніх менеджерів другого курсу навчання – 41%. Водночас варто 

зазначити, що кількість респондентів із високими балами на 3, 4 та 5 курсах не є 

критично відмінною від другого (36, 34 та 36 відсотків відповідно). На наш погляд 

це пов’язано, у першу чергу, із завершенням у студентів другого курсу процесу 

адаптації до навчання: вони вже освоїлись у новому для них колективі і середовищі, 

краще розуміють основи майбутньої професії і специфіку навчання, визначили для 

себе ефективні методи самостійної підготовки. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

5-й курс



133 

 

Таблиця 2.23. 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнем засвоєння знань 

Курс 

навчання 

Кількість досліджуваних з відповідним рівнем знань, % 

Низький рівень 

(43-79 балів) 

Середній рівень 

(80-89 балів) 

Високий рівень 

 (90-100 балів) 

1 62 19 19 

2 20 39 41 

3 21 43 36 

4 26 49 34 

5 12 32 36 

 

Порівняльний аналіз отриманих даних за критерієм Манна-Вітні (оскільки за 

цією шкалою розподіл істотно відрізняється від норми) показав, що на статистично 

значущому рівні (ρ≤0,05) існують відмінності за критерієм професійної обізнаності 

студентів-менеджерів між такими індикаторами: курс навчання, форма освіти, 

наявність / відсутність трудового стажу, наявність / відсутність керівного стажу, 

стать, вік, сімейний стан та регіон проживання. Розглянемо їх більш детально. 

 Першочерговими і найбільш важливими для нашого дослідження є 

відмінності між рівнем професійної обізнаності майбутніх менеджерів і тривалості 

навчання. Саме ці відмінності відображають особливості розвитку даної складової 

когнітивного компоненту ПЗЯ в процесі здобуття фахової освіти. 

Отже, найнижчий рівень засвоєння знань було виявлено серед студентів 

першого курсу, порівняно зі студентами другого-четвертого курсів (ρ≤0,01). 

Отриманий результат ми пов’язуємо з тим, що під час навчання в інституті студенти 

отримують спеціалізовану, вузькопрофільну освіту, на відміну від загальної освіти, 

яку щойно здобули першокурсники. Відтак у респондентів другого-четвертого 

курсів збільшується інтерес до навчального процесу, виникає прагнення стати 

фахівцем, максимально оволодіти професійними знаннями і навичками.  

Студенти заочної форми навчання мають вищі за середні бали  порівняно із  

студентами денної форми навчання (ρ≤ 0,01).  На нашу думку це пов’язано з тим, що 
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студенти заочної форми навчання вже працюють, а частина з них вже посідає 

керівні посади. Відтак, такі особи більш свідомо і ґрунтовно підходять до освітнього 

процесу, коли здобуття професійної освіти є для них не формальністю, а необхідним 

інструментом у професійному становленні.  

Важливу закономірність було виявлено за індикаторами трудового і керівного 

стажу. Особи з наявним трудовим і керівним стажем, мають середні освітні бали 

вищі ніж ті, у кого такий стаж відсутній ((ρ≤0,01); (ρ≤0,01) відповідно). 

Припускаємо, що респонденти, які мають трудовий стаж (чи то звичайний, чи то 

керівний) вже здобули певний професійний досвід, відтак набуття освіти для них є 

більш простим і звичним процесом порівняно з тими, хто такого досвіду не має. 

Крім того особи, які вже безпосередньо працюють на керівних посадах, постійно 

перебувають у ситуаціях прийняття рішень, здобувають практичний менеджерський 

досвід, а відтак, глибше розуміють специфіку роботи менеджера, ніж студенти, які 

тільки теоретично перетинаються з майбутньою професією. 

Цікавим виявився факт, що жінки мають вищі середні освітні бали  з 

навчальних предметів, ніж чоловіки (ρ≤0,01). Припускаємо, що це пов’язано з 

існуючими у суспільстві певними гендерними стереотипами, за якими кращими 

управлінцями є чоловіки. Відтак для отримання управлінської посади жінки 

змушені проявляти більшу наполегливість за чоловіків, показувати більшу 

фаховість, кращі здібності. Оцінки за таким принципом постають одним із 

провідних індикаторів їхнього професіоналізму. 

Наступним чинником, з яким ми порівнювали професійну обізнаність 

майбутніх менеджерів, був вік респондентів. Серед респондентів-менеджерів були 

особи віком від 17 до 30 років. Для більш якісного психологічного аналізу 

отриманих результатів було вирішено розділити всіх респондентів на три приблизно 

рівні за кількістю осіб групи, залежно від їхнього вікута курсу навчання: 

наймолодші (перший курс стаціонару), середнього віку (другий-четвертий курс, 

стаціонар і заочна форма навчання), найстарші (п’ятий курс, денна та заочна форма 

навчання). Назви цих груп – умовні, адже головним завданням постало не точна 

відповідність назв реальному віку респондентів, скільки виявлення певної вікової 
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динаміки, вплив вікових особливостей на розвиток ПЗЯ майбутніх менеджерів. 

Отже, до першої групи – наймолодших респондентів – увійшло 114 осіб (віком від 

17 до 18 років), до другої групи – 113 осіб (віком від 19 до 22 років), до третьої – 93 

особи (віком від 23 до 30 років).  

За віковим індикатором  з’ясовано, що найнижчі середні освітні бали мають 

наймолодші респонденти, як у порівнянні з особами середнього віку (ρ≤0,01), так і у 

порівнянні з найстаршою групою (ρ≤0,01). Таку закономірність ми пояснюємо тим, 

що, по-перше, старші особи, зазвичай, вчаться на випускних курсах, і тоді ця 

закономірність пояснюється скоріше динамікою за курсами, коли зацікавленість від 

навчання постійно збільшується, прагнення стати фахівцем росте, відтак й оцінки 

вищі. По-друге, старші респонденти більш свідомо підходять до освітнього процесу, 

вбачають оцінки не стільки формальним елементом цього процесу, скільки 

індикатором відповідності своїй професії. 

За такими індикаторами, як  місце проживання та тривалість керівного стажу 

статистично значущих відмінностей не виявлено. 

Друга складова когнітивного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів – 

особливості мисленнєвої діяльності, яку ми характеризуватимемо за типом і 

складністю мислення.  

Як вже зазначалося вище, ми досліджували типи мислення відповідно до 

класифікації за змістом розв’язуваних задач, а саме: наочно-дієве, абстрактно-

символічне, словесно-логічне і наочно-образне мислення.Результати дослідження 

типів мислення в умовах здобуття фахової освіти (за курсами навчання) надано в 

таблиці (табл. 2.24). 

Отже, як видно за табл. 2.24, найменш розвиненим серед загальної вибірки 

студентів-менеджерів є абстрактно-символічний тип мислення – середні значення за 

даним типом мислення мають низький рівень вираження у студентів з першого по 

четвертий курси навчання. Особливістю абстрактно-символічного мислення є 

засвоєння інформації за допомогою математичних кодів, формул та операцій, які не 

можна уявити чи осягнути в існуючому просторі. 
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Таблиця 2.24 

Оцінка рівнів прояву різних типів мислення серед майбутніх менеджерів 

Примітки: Н – низький рівень розвитку даного типу мислення; С – середній 

рівень розвитку даного типу мислення; В – високий рівень розвитку даного типу 

мислення.  

 

Здебільшого такий тип мислення притаманний людям науки – фізикам-теоретикам, 

математикам, економістам, програмістам, аналітикам тощо. У роботі менеджера 

такий спосіб сприйняття й обробки інформації є скоріше допоміжним (наприклад, 

при аналізі фінансових показників чи плануванні прибутку підприємства), ніж 

основним. 

Найбільш розвиненим серед студентів-менеджерів є наочно-образний тип 

мислення – мислення, яке здійснюється шляхом оперування образами та 

уявленнями. Внаслідок застосування наочно-образного мислення створюються нові 

ідеальні образні об’єкти з новою структурою (наприклад, твір художника, 

архітектора або музиканта). На наш погляд, високий рівень розвитку наочно-

образного мислення майбутніх менеджерів є позитивною рисою їхніх ПЗЯ, адже 

допомагає планувати і створювати нові формати підприємницької діяльності, 

прогнозувати і стимулювати розвиток компанії тощо. 

Із метою кращого розуміння особливостей розвитку різних типів мислення у 

процесі здобуття майбутніми менеджерами фахової освіти, ми вирахували відсоток 

 

Тип 

 мислення 

Розподіл середніх значень за курсом навчання 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

сер. 

знач 

рівень сер. 

знач 

рівень сер. 

знач 

рівень сер. 

знач 

рівень сер. 

знач 

рівень 

Наочно-дієве 4,9 С 5 С 5,1 С 5,3 С 5 С 

Абстрактно-

символічне 

2,6 Н 2,7 Н 2,9 Н 2,7 Н 3,2 С 

Словесно-

логічне 

5,2 С 4,9 С 4,9 С 4,4 С 5,1 С 

Наочно-

образне 

5,7 С 6,1 В 6,2 В 6,2 В 6 В 
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студентів із низьким, середнім та високим розвитком кожного з типів мислення на 

кожному з курсів навчання (табл. 2.25). 

Таблиця 2.25 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнями розвитку типів мислення 

Отже, з табл. 2.25. видно, що на всіх курсах навчання найбільша кількість 

респондентів із високим рівнем розвитку наочно-образного мислення, що 

підтверджує наші попередні висновки. 

Цікаво, що на статистично значущому рівні студенти-менеджери третього 

курсу мають більш розвинене наочно-образне мислення, аніж студенти першого 

(ρ≤0,05), чи другого (ρ≤0,01) курсів. Припускаємо, що пік розвитку творчо-

образного мислення припадає на екватор навчального процесу. 

Курс 

навчання 

Рівні 

розвитку 

мислення 

Тип мислення 

Наочно-

дієве 

Абстрактно-

символічне 

Словесно-

логічне 
Наочно-образне 

1 

Низький 10 63 12 4 

Середній 52 25 52 36 

Високий 38 12 36 60 

2 

Низький 6 48 12 5 

Середній 56 45 55 27 

Високий 38 7 33 68 

3 

Низький 8 57 6 5 

Середній 54 32 56 26 

Високий 38 11 38 69 

4 

Низький 2 49 11 2 

Середній 51 42 66 36 

Високий 47 9 23 62 

5 

Низький 10 42 7 2 

Середній 55 40 52 26 

Високий 35 18 41 72 
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Статистично значимими між студентами різних курсів виявились також 

відмінності за словесно-логічним типом мислення. Так, рівень розвитку словесно-

логічного мислення менеджерів п’ятого курсу вищий, ніж менеджерів четвертого 

курсу навчання (ρ≤0,05). На нашу думку це зумовлено тим, що словесно-логічне 

мислення є одним з провідних типів мислення для менеджерів, оскільки воно 

безпосередньо пов’язане з управлінською специфікою: спроможність якісно і чітко 

сформулювати свої думки і донести їх до людей – запорука ефективної роботи 

менеджера-професіонала. Водночас, студенти другого курсу також отримали більші 

показники за цим типом мислення, ніж студенти четвертого курсу (ρ≤0,05). Такий 

результат зумовлений, з нашої точки зору, специфікою загальної вибірки 

респондентів, що взяли участь у нашому дослідженні.  

Статистичний аналіз результатів виявив також цікаві відмінності за типами 

мислення між групами студентів-менеджерів й за іншими ознаками. 

Так, у студентів з найбільшими середніми освітніми балами у порівнянні зі 

студентами з найменшими балами більш вираженими є наочно-дієвий (ρ≤0,01), 

словесно-логічний (ρ≤0,05) та абстрактно-символічний (ρ≤0,05) тип мислення. 

Особливість наочно-дієвого мислення полягає у тому, що воно здійснюється в 

процесі дій в зовнішньо заданій предметній ситуації. Внаслідок такого мислення 

відбувається перетворення предметної ситуації у відповідності з метою суб’єкта. У 

даному випадку можемо говорити про те, що студенти з вищими балами є більш 

задіяними в навчальному процесі, беруть активну участь у семінарах і практиках, 

виконують лабораторні, курсові та проектні роботи – а отже постійно залучені в 

процес перетворення певної предметної ситуації відповідно до мети того чи того 

завдання. Таким чином вони мають змогу постійно «тренувати» цей тип мислення. 

Словесно-логічний тип мислення притаманний особам із яскраво вираженим 

вербальним інтелектом, які можуть чітко сформулювати свої думки і донести їх до 

людей. Безперечно, цей тип мислення дуже важливий для майбутніх менеджерів, а 

на його розвиток спрямовані більшість навчальних дисциплін. Тому той факт, що у 

студентів з вищими балами словесно-логічне мислення є більш вираженим, аніж у 

студентів з низькими балами, видається цілком закономірним. 
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Абстрактно-символічне мислення вказує на схильність особи засвоювати 

інформацію за допомогою різноманітних математичних формул і кодів. Отже, 

можна сказати, що студенти, які здатні структурувати інформацію й отримувані 

знання є більш успішними у навчанні. 

Цікаво, що особам з наявним трудовим стажем на відміну від тих, хто такого 

досвіду не має, також більш властиве абтрактно-символічне мислення (ρ≤0,05). 

Таким чином, трудовий стаж позитивно впливає на розвиток цього типу мислення, 

коли засвоєння різноманітної інформації відбувається переважно через абстрактні 

категорії. Це підтверджується також і тим, що особи з максимальним керівним 

стажем мають більший прояв цього типу мислення, ніж ті, в кого такий досвід на 

середньому рівні (ρ≤0,05). Керівний стаж передбачає комплексне розуміння 

організації виробничого процесу, відтак найдовше перебування на керівній посаді 

позитивно впливає на розвиток абстрактно-символічного мислення.  

Цікавий результат отримали за індикатором – «кількість років управлінського 

стажу» і при аналізі словесно-логічного типу мислення. Було виявлено, що 

респонденти з найбільшим управлінським досвідом мають слабший прояв словесно-

логічного мислення, аніж менеджери з малим чи середнім керівним стажем (ρ≤0,05). 

Припускаємо, що це пов’язано з тим, що «досвідчені» менеджери вже більше уваги 

приділяють не вербальній організації різноманітних процесів, а більш абстрактним 

категоріям, коли на перше місце виходять глобальне бачення місії компанії, 

економічна доцільність її роботи тощо. 

Статистично значущими виявились відмінності між групами студентів різної 

статі за показниками абстрактно-символічного і наочно-образного типу мислення: 

абстрактно-символічне мислення має більше вираження серед чоловіків, ніж серед 

жінок (ρ≤0,05), а наочно-образне мислення більше властиве жінкам, аніж чоловікам 

(ρ≤ 0,01). Такі результати видаються нам цілком прогнозованими, адже відомо, що 

чоловіки більш схильні оперувати логічними конструктами, а жінки – образами і 

уявленнями, насиченими емоціями й почуттями. 
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Аналізуючи типи мислення майбутніх менеджерів не було виявлено 

статистично значущих відмінностей за такими індикаторами: сімейний стан, регіон, 

місце проживання та форма освіти. 

Ще одним, допоміжним, показником для аналізу особливостей мисленнєвої 

діяльності є показник проективної методики – складність мислення. Під складністю 

мислення ми розуміємо те, наскільки повно людина викладає свої думки, реагуючи 

на запропонований мисленнєвий імпульс. За індикатор складності нами було взято 

кількість символів, використаних респондентом у відповідях на відкриті питання. 

З метою аналізу розподілу показників складності мислення серед студентів-

менеджерів різних курсів навчання, ми розділили всі отримані результати на три 

умовні рівні: низький (0-100 символів), середній (101-200 символів) та високий 

(вище 200 символів) (табл. 2.26). 

Таблиця 2.26 

Розподіл студентів-менеджерів за показником складності мислення 

відповідно до курсу навчання 

Складність 

мислення 

Кількість досліджуваних студентів-менеджерів, у % 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

Низька 44 40 47 41 35 

Середня 52 51 42 40 53 

Висока 4 9 11 19 12 

 

Отже, як видно з табл. 2.26, серед студентів на 1, 2, 5-х курсів  майбутніх 

менеджерів, в цілому, переважають студенти з середнім рівнем складності мислення 

– тобто ті, які досить стисло висловлюють свої думки, не використовуючи розлогих 

пояснень та інтерпретацій. 

На 3 і 4 курсах навчання переважають респонденти з низьким рівнем 

складності мислення – тобто ті, хто схильний дуже стисло і коротко відповідати на 

поставлені запитання, використовуючи мінімально можливу кількість слів і 

символів, або зовсім ігноруючи їх. На нашу думку, це можна пояснити певною 
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виснаженістю студентів на екваторі навчання, що змушує їх максимально 

раціонально використовувати власні ресурси; за таких умов вони не завжди готові 

максимально включатися у діяльність, не пов’язану з навчальним процесом 

(наприклад, участь у дослідженні).  

Статистичний порівняльний аналіз виявив істотні відмінності серед студентів-

менеджерів за такими індикаторами, як: рівень учбової успішності і регіон 

проживання(ρ≤0,05). За іншими індикаторами істотних розбіжностей не виявлено. 

Істотна розбіжність між показником складності мислення студентів-

менеджерів та різним рівнем учбової успішності: студенти, які мають високі бали 

істотно переважають студентів з середніми (ρ≤0,05) і низькими (ρ≤0,01) балами, що 

є цілком закономірним результатом.  

Виявлено також відмінності між складністю мислення та регіональною 

ознакою. Так, у студентів, які родом із Півночі України, складність мислення більш 

виражена, ніж у студентів із Заходу (ρ≤0,05), Півдня (ρ≤0,05) і Центру (ρ≤0,05). 

Таким чином, врахування описаних вище результатів дослідження 

особливостей мисленнєвої діяльності майбутніх менеджерів дає змогу визначити, 

що когнітивний рівень ПЗЯ майбутніх менеджерів чутливий насамперед до таких 

індикаторів як наявність / відсутність трудового / або керівного стажу, кількість 

років управлінської діяльності, вік випробуваних, курс навчання та рівень учбової 

успішності.   

Наступним компонентом нашого аналізу є операційний, до складу якого ми 

відносимо організаційні здібності, креативність, гнучкість стилю управління.  

Організаційніздібності є важливою складовою ПЗЯ майбутніх менеджерів, 

яка відповідає за спроможність організувати управлінські процеси, роботу в 

колективі, визначити ключові задачі й алгоритм дій при їх виконані. 

Емпіричне дослідження особливостей розвитку організаційних здібностей 

майбутніх менеджерів не виявило вираженої динаміки  у студентів різних курсів –

розподіл досліджуваних є відносно рівномірним (табл. 2.27). 
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Таблиця 2.27 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнем розвитку організаційних 

здібностей  

 

Однак, статистичне порівняння рівнів вираженості організаційних здібностей 

майбутніх менеджерів за курсами навчання показало, що вони істотно менші у 

студентів четвертого курсу у порівнянні з першим (ρ≤0,01) і п’ятим (ρ≤0,05) 

курсами.  

Отриманий результат ми пов’язуємо з тим, що на першому і останньому курсі 

особа перебуває в певному мобілізаційному контексті. На початку навчання у 

студента відбувається адаптаційний період, коли він прагне максимально добре себе 

зарекомендувати, створити свій позитивний імідж тощо. Такі дії передбачають 

гарну організацію як самого навчального процесу, так і свого позиціонування в 

цьому процесі. Водночас, на п’ятому курсі студент перебуває в контексті дальшої 

професійної активності (завершення навчання, пошук актуальних вакансій, 

співбесіди з роботодавцями тощо). Такий режим вимагає від студента підвищеної 

активності, правильної організації навчально-професійного процесу тощо. 

Натомість у студентів середніх курсів (другого-четвертого) навчання відбувається в 

умовно-стриманому режимі, коли адаптація у переважної більшості студентів уже 

успішно пройшла, а потреба в дальшій професійній діяльності ще не 

актуалізувалась, відтак організаційні здібності таких респондентів мають помірні 

прояви.  

Курс 

навчання 

Кількість респондентів з відповідним рівнем розвитку 

організаційних здібностей, у % 

Низький Середній Високий 

1 курс 40 8 52 

2 курс 41 15 44 

3 курс 46 12 42 

4 курс 63 11 26 

5 курс 38 12 50 
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Очевидно, що досліджувані з трудовим стажем мають більш розвинуті 

організаційні здібності за тих, хто такого стажу не має (ρ≤0,01). Студенти, які мають 

поєднувати навчальний процес з роботою змушені ефективніше планувати свій час, 

краще організовувати свою професійну діяльність. Такі особи водночас є суб’єктами 

як навчального (студенти), так і робітничого (працівник) процесів. 

Керівний стаж особи певною мірою можна визначити як вищу форму розвитку 

трудового стажу, оскільки він передбачає більший професіоналізм за звичайних 

спеціалістів-працівників. Відтак констатовано, що організаційні здібності мають 

більший прояв серед тих осіб, у кого є керівний стаж, ніж серед тих, у кого такого 

стажу немає (ρ≤0,05).  

Цікаво, що організаційні здібності більш актуалізовані серед осіб, які 

проживають (-ли) в селі, ніж серед тих, які проживають (-ли) в селищі міського типу 

чи місті (ρ≤0,05). Такий результат, на нашу думку, зумовлений тим, що жителям 

села необхідно докласти більше зусиль і краще (більш продуктивно) налагодити 

свій режим дня задля досягнення професійного результату. Це пов’язано і з 

переїздом на навчання, адже ЗВО у селах немає, і з необхідністю автономного 

проживання. Загалом жителі сіл у повсякденні змушені долати більше побутових і 

професійних труднощів за жителів міст чи селищ міського типу, відтак у «селян» 

організаційні здібності мають більший прояв.  

Варто зазначити, що статистично значущих відмінностей за віком, статтю, 

формою освіти, навчальною успішністю при аналізі даного показника не виявлено. 

Наступною складовою даного компоненту, яку ми аналізуватимемо, є 

креативність, що розглядається у декількох аспектах: креативність у контексті 

особистості, креативність у вирішенні проблем, креативність у робітничому 

середовищі, креативний потенціал та креативне мислення.  

Почнемо розгляд з останньої категорії. Креативне мислення – це здатність 

мислити творчо, знаходити нестандартні, оригінальні рішення задач. На діаграмі 

(рис. 2.13) видно, що студенти-менеджери мають переважно середній рівень 

розвитку креативного мислення (середні значення в діапазоні 3-5 балів). Причому 

простежується тенденція до його зниження в процесі навчання. Найменший 
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показник у студентів четвертого курсу (4,8 балів), але він не суттєво відрізняється 

від інших показників, що підтверджено результатами статистичного аналізу – 

значущих відмінностей при порівнянні майбутніх менеджерів за індикатором  

«курс навчання» не виявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Розподіл студентів-менеджерів різних курсів навчанняза мірою 

вираження креативного мислення (середні значення) 

 

Розгляд результатів розподілу майбутніх менеджерів за рівнем розвитку 

креативного мислення виявив цікаву тенденцію: зі збільшенням курсу навчання 

зменшується кількість студентів із високим рівнем розвитку креативного мислення і 

збільшується кількість студентів із середнім, при цьому на четвертому і п’ятому 

курсах дана відмінність є найбільшою (21% і 23% відповідно). На наш погляд, це 

цікава тенденція, яка потребує дальших досліджень.  

Проаналізуємо більш детально інші категорії креативності: креативність у 

контексті особистості, креативність через виявлення підходу до вирішення проблем, 

креативність у робітничому середовищі та креативний потенціал  (табл. 2.28).  
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Таблиця 2.28 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнем розвитку креативності  

 

З табл. 2.28 видно, що найбільша кількість студентів-менеджерів на всіх 

курсах навчання має середній рівень розвитку креативності у всіх категоріях. 

Водночас, кількість студентів із високим рівнем розвитку креативності у кожній з 

категорій (окрім креативності в контексті особистості) зменшується зі збільшенням 

курсу навчання.  

Аналіз одержаних статистично значущих результатів показав, що кожний із 

зазначених вище показників креативності (а саме: креативність у контексті 

особистості, креативність через виявлення підходу до вирішення проблем, 

креативність у робітничому середовищі, креативний потенціал та креативне 

мислення) має свою специфіку, яка зумовила розбіжності між групами респондентів 

при порівнянні за різними індикаторами.  

Категорія 

креативності 

Рівень 

 розвитку 

креативності 

Кількість досліджуваних з відповідним 

рівнем розвитку креативності, % 

1  

курс 

2  

курс 

3 

курс 

4  

Курс 

5 

курс 

Креативність у 

контексті 

особистості 

Низький 4 5 11 2 10 

Середній 71 67 63 75 65 

Високий 25 28 26 23 25 

Креативність у 

вирішенні 

 проблем 

Низький 11 7 21 19 13 

Середній 78 88 71 81 80 

Високий 11 5 8 - 7 

Креативність у 

робітничому 

середовищі 

Низький 14 12 20 15 24 

Середній 69 72 71 74 73 

Високий 17 16 9 11 3 

Креативний 

потенціал 

Низький 6 9 12 4 15 

Середній 79 78 77 92 82 

Високий 15 13 11 4 3 

Креативне 

мислення 

Низький 4 4 6 11 3 

Середній 42 53 46 55 65 

Високий 54 43 48 34 32 
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Так, статистичний аналіз креативного мислення виявив, що наймолодші 

респонденти суттєво переважають найстарших за мірою прояву даної ознаки 

(ρ≤0,05) – тобто здатність мислити творчо і нестандартно істотно зменшуються зі 

збільшенням віку. Водночас виявилось, що студенти заочної форми навчання мають 

більш виражене креативне мислення, ніж студенти денної форми (ρ≤0,05), хоча 

серед заочників респонденти більш старшого віку. На наш погляд, це пов’язано з 

тим, що студенти-заочники зазвичай одночасно задіяні в багатьох сферах і 

соціальних ролях (навчання, робота, сім’я, маленькі діти) і їм потрібно знаходити 

можливості і нестандартні рішення для їх ефективного поєднання. 

Аналізуючи креативність у контексті особистості видно, що респонденти без 

трудового стажу мають більший її прояв за тих, хто такий досвід має (ρ≤0,05). 

Виходить, що процес навчання позитивно впливає на розвиток креативності в 

контексті особистості, тоді як загальна трудова діяльність (чи то за фахом, чи то ні) 

має більш шаблонну та уніфіковану специфіку.  

Таким чином, постає одна з важливих функцій фахової освіти: сформувати 

серед майбутніх менеджерів достатній рівень креативності, щоб вони при 

розв’язання поставлених задач і проблемних ситуацій могли знаходити й 

реалізовувати нестандартні управлінські рішення.   

При аналізі креативності щодо підходу вирішення проблем було визначено, 

що респонденти з села мають більші прояви такої креативності за тих, хто живе в 

місті (ρ≤0,05). На нашу думку, це пов’язано з тим, що жителі села не мають чітких 

шаблонних рішень щодо розв’язання різноманітних проблем. Для вирішення 

елементарних із точки зору жителів міста повсякденних завдань, жителі села мають 

напрацьовувати власні шаблони долання труднощів. Відтак креативність щодо 

підходу вирішення проблем респондентів, які є (були) жителями села вища, ніж у 

міських жителів. 

Другим індикатором, який показав істотні розбіжності між групами 

респондентів за креативністю щодо вирішення проблем, постав регіон проживання 

респондентів. Виявилося, що піддослідні з західного регіону мають більші прояви 

цього виду креативності за тих, хто з півночі, сходу та центру (ρ≤0,05). Такий 
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результат потребує більш ґрунтовного психологічного аналізу і виходить за межі 

предмету нашого дослідження.  

Найбільш неоднозначною і цікавою з точки зору виявлення різноманітних 

закономірностей постала креативність у контексті виробничого середовища. За цією 

ознакою було отримано статистично значущі відмінності серед респондентів різних 

груп за такими індикаторами: курс навчання, форма освіти, освітні бали, наявність / 

відсутність трудового стажу, наявність / відсутність керівного стажу, вік та 

сімейний стан.  

Розгляд впливу навчального процесу на розвиток креативності респондентів 

показав, що зі збільшенням курсу навчання у майбутніх менеджерів зменшуються 

показники креативності в контексті виробничого середовища (ρ≤0,05). На нашу 

думку, отримання досвіду в навчанні негативно впливає на розвиток креативності 

тому, що студенти разом із знаннями і навичками напрацьовують певні шаблони 

прийняття рішень і розв’язання завдань, при цьому креативність відходить на 

другий план. Таким чином, наявна освітня програма, за якою навчаються майбутні 

менеджери, доволі слабко інтегрована в процес створення сучасних менеджерів, 

зорієнтованих насамперед на креативний, не шаблонний підхід до розв’язання 

проблем в цілому і управлінських задач зокрема. 

За результатами нашого дослідження наявність трудового (ρ≤0,01) і керівного 

стажу (ρ≤0,05) негативно впливає на розвиток креативності щодо виробничого 

середовища. Отже, професійний досвід також формує певні шаблонні стратегії 

взаємодії з підлеглими і (або) колегами, що в свою чергу гальмує розвиток 

креативності. Такий результат зумовлений певною екологічністю шаблонних 

рішень, оскільки вони не передбачають виходу за межі власного комфорту і мають 

готові рішення різноманітних проблем (навіть за умови низької ефективності).  

Студентам денної форми навчання більш притаманна креативність у контексті 

виробничого середовища, ніж тим, хто навчається на заочній формі (ρ≤  0,01). На 

нашу думку, такий результат резонує з наведеними вище результатами, адже відомо 

що студенти-заочники – це вже переважно працюючи особи, в тому числі і на 
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керівних посадах. Як уже було зазначено вище, наявність професійного досвіду 

негативно впливає на розвиток креативності.  

Цікаво, що студенти-менеджери з середніми освітніми балами мають більші 

показники креативності в контексті виробничого середовища, ніж ті, в кого ці бали 

високі (ρ≤0,05). Отже, академічній успішність не гарантує розвиток усіх ПЗЯ 

майбутніх менеджерів. 

Вікові порівняння студентів за ознакою креативності щодо виробничого 

середовища показали, що зі збільшенням віку респондентів її прояви зменшуються 

(ρ≤0,05). Із нашої точки зору, це зумовлено, як було зазначено вище, професійним і 

життєвим досвідом старших респондентів, внаслідок чого особа формує певну 

кількість шаблонних рішень різноманітних завдань. Відтак прояви їхньої 

креативності невисокі.      

Цікаво, що неодружені респонденти мають більші прояви креативності щодо 

виробничого середовища за тих, хто офіційно одружений чи живе у громадянському 

шлюбі (ρ≤0,05). Такий результат, на нашу думку, зумовлений скоріше віковими 

особливостями, які було описано вище, оскільки відомо, що зі збільшенням віку 

кількість осіб, хто перебуває в шлюбі збільшується.  

 Креативний потенціал особи дорівнює сумі одержаних результатів за такими 

показниками як креативність у контексті: особистості, підходу до вирішення 

проблем та виробничого середовища. Статистично значущі відмінності за 

індикатором креативного потенціалу були отримані при порівнянні груп 

респондентів за такими ознаками: курс навчання, форма освіти, 

наявність/відсутність трудового стажу та вік.  

Наявність трудового стажу негативно впливає на розвиток креативного 

потенціалу особи (ρ≤0,05). Шаблонні стратегії взаємодії з підлеглими, 

одноманітність прийняття рішень та наявний професійний досвід, нажаль, 

унеможливлюють або гальмують прояви креативного потенціалу майбутніх 

менеджерів.  

Аналіз креативного потенціалу респондентів різного віку підтверджує 

отримані вище дані щодо найменших його показників серед найстарших порівняно з 
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наймолодшими (ρ≤0,01). Також у наймолодших студентів більш розвинене 

креативне мислення, у порівнянні з досліджуваними найстаршого віку (ρ≤0,05). 

Почасти це зумовлено тим, що молоді особи мають менше досвіду, менш шаблонні, 

відтак проявляють креативні підходи до вирішення різноманітних завдань, тоді як 

старші традиційно є більш консервативними і менш гнучкими.  

За формою освіти студенти-заочники мають слабший прояв креативного 

потенціалу, ніж студенти денної форми навчання (ρ≤0,01) і слабший прояв 

креативного мислення (ρ≤0,05). Виходить, що навчальний процес більш позитивно 

за трудовий стаж і професійні шаблони впливає на розвиток креативного потенціалу 

і креативного мислення. Водночас, при аналізі динаміки креативного потенціалу 

студентів відповідно до курсів навчання виявлено, що на другому курсі він вищий за 

аналогічний показник на четвертому (ρ≤0,05) і п’ятому курсах (ρ≤0,01). Таким 

чином, існує нагальна потреба відкоригувати навчальну програму для майбутніх 

менеджерів, оскільки розвиток креативності має бути актуалізованим на всіх курсах, 

не залежно від здобутих знань і напрацьованих шаблонів розв’язання різноманітних 

завдань.     

Наступна складова операційного компоненту – стиль управління, яку ми 

вивчали з точки зору притаманності студентам гнучкості стилю управління та 

наявності в них одного з трьох стилей: авторитарного, демократичного і 

ліберального (рис. 2.14).  

Як видно з рис. 2.14, найбільш притаманним майбутнім менеджерам є 

демократичний стиль управління, при якому колектив тією чи іншою мірою 

залучається в процес організації діяльності. Керівник дозволяє членам групи брати 

участь у визначенні її змісту, розподіляє між ними відповідальність, заохочує й 

розвиває стосунки між підлеглими, прагнучі зменшити таким чином внутрішньо 

групову напругу; створює товариську атмосферу ділового співробітництва [79, 

с.329].  
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Рис. 2.14.Розподіл студентів-менеджерів різних курсів за стилями управління 

(середні значення) 

Такі висновки підтверджено і результатами відсоткового розподілу 

респондентів за даним показником. На кожному з курсів навчання серед майбутніх 

менеджерів переважають випробувані з вираженим демократичним стилем 

управління, водночас яскраво простежується тенденція до їх збільшення в процесі 

здобуття фахової освіти – від 40% першому курсі до 74% на п’ятому. За 

результатами статистичного аналізу у студентів п’ятого курсу, порівняно зі 

студентами інших курсів, виявлено найвищий рівень прояву демократичного стилю 

управління (у всіх порівняннях ρ≤0,01). 

Ефективність демократичного стилю в управлінській діяльності 

опосередковано підтверджується і тим, що студенти-менеджери, які посідають 

керівні посади, частіше використовують демократичний стиль управління, ніж ті, 

хто такого управлінського досвіду ще не має (ρ≤0,01). Працюючі за фахом 

респонденти дотримуються світових тенденцій щодо оптимального стилю 

управління, коли автократичність постає неефективною і застарілою формою 

взаємодії між керівниками і підлеглими.  

Подальший аналіз отриманих результатів виявив, що студенти заочної форми 

освіти більше зорієнтовані на використання в управлінській діяльності засад 

демократичного стилю, ніж студенти стаціонару (ρ≤0,01). Припускаємо, отриманий 

результат зумовлений тим, що серед студентів-заочників доволі велика кількість 
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осіб, порівняно зі студентами денної форми навчання, які вже безпосередньо 

працюють на керівних посадах. Відтак використання демократичних стратегій 

управління студентами, які мають керівний досвід зумовило отриманий результат 

серед студентів-заочників.  

Особи, які мають високі бали за навчання, порівняно з тими, в кого цей бал 

найнижчий, частіше обирають демократичний стиль управління (ρ≤0,05). Отже, 

професійна обізнаність майбутніх менеджерів, позитивно впливає на обрання 

сучасного і ефективного стилю управління.  

Жінки традиційно у своєму управлінському стилі використовують більш 

коректні і гуманістичні стратегії, відтак демократичний стиль управління сильніше 

розвинений серед жінок, ніж серед чоловіків (ρ≤0,01). 

За нашими результатами було одержано цікаву закономірність: найстарші 

респонденти порівняно з усіма іншими частіше дотримуються демократичного 

стилю управління (ρ≤0,01). Вважаємо, що отриманий результат зумовлений тим, що 

найстарші респонденти переважно належать до студентів-заочників, які мають 

кількарічний менеджерський досвід. Як було зазначено вище, працюючі управлінці 

частіше використовують демократичний стиль управління, адже на сьогодні такий 

стиль управління є найбільш ефективним і таким, що відповідає потребам ринку.  

Дещо неочікуваний результат щодо притаманності демократичного стилю 

управління респондентам залежно від їхнього сімейного стану. Було виявлено, що 

офіційно одружені респонденти частіше за неодружених використовують 

демократичний стиль управління (ρ≤0,01). З нашої точки зору, отриманий результат 

можна пояснити тим, що перебування в офіційному шлюбі передбачає відкритість 

до думки свого партнера, постійний пошук екологічних стратегій взаємодії й 

компромісів, коли директивність відходить на другий план, а на першому постають 

діалог і конструктивність у вирішенні життєвих та побутових задач.  

Автократичний (авторитарний) стиль управління передбачає жорстке 

керівництво – розпорядження, інструкції, які вимагають від підлеглих/групи 

беззаперечного виконання. Керівник, який дотримується цього стилю, визначає всю 

діяльність групи, прописує всі технічні прийоми і дії. Також для цього стилю 
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характерні чітка постановка цілей діяльності, енергійна форма надання 

розпоряджень, наказів, нетерплячість до всього, що не співпадає з думкою 

керівника. При цьому всі зв’язки між учасниками групи зводяться керівником до 

мінімуму і постійно перебувають у його полі зору [79, с.327]. 

На рис. 2.14. (див. стор. 143) яскраво простежується зменшення схильності 

майбутніх менеджерів до автократичного стилю управління у процесі здобуття 

фахової освіти. Найменша популярність автократичного стилю управління серед 

п’ятикурсників підтверджена статистично: виявлено значущі відмінності за мірою 

вираження цієї ознаки між студентами п’ятого і всіх інших курсів (з першим і 

другим курсом при ρ≤0,01, з третім і четвертим курсом – при (ρ≤0,05)). Таким 

чином, на п’ятому курсі відбувається певне переосмислення щодо ефективності 

використання даного стилю управління і майбутні менеджери переорієнтовуються в 

управлінській діяльності на демократичні засади, що підтверджено попередніми 

висновками. 

При аналізі особливостей прояву у студентів-менеджерів схильності до 

автократичного стилю управління було отримано кілька цікавих результатів. Так, 

схильність використовувати автократичний стиль управління у виробничих 

відносинах виявилась більшою серед молодших респондентів у порівнянні з 

найстаршими (ρ≤0,01). На наш погляд, так відбувається тому, що молодші люди 

більш імпульсивні і емоційні, активніші та більш категоричні, відтак вони більш 

схильні до авторитарного стилю керівництва. 

Прихильниками автократичного стилю управління частіше постають 

респонденти з найменшими освітніми балами, ніж з найвищими (ρ≤0,05). Такий 

результат підтверджує нашу позицію щодо певної примітивності автократичного 

стилю управління. Респондентів з найвищими балами ми роглядаємо як найкращих 

кандидатів щодо майбутньої управлінської професії і майбутніх фахівців з високим 

рівнем професійної обізнаності. Отже виходить, що «розумніші» респонденти менш 

схильні обирати автократичний стиль управління.  

Студентам-менеджерам денної форми навчання більш властивий 

автократичний стиль управління, ніж студентам заочної форми (ρ≤0,05). На нашу 
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думку, такий результат зумовлено тим, що студенти-заочники мають більший 

трудовий і керівний стаж, відтак у них є краще розуміння щодо ефективності того 

чи того стилю управління. Відомо, що автократичний стиль управління є 

примітивнішим за своєю сутністю порівняно з демократичним стилем, адже він не 

формує культуру колективної відповідальності за прийняття рішення, а зводиться 

лише до директив. Особиста відповідальність працівника зменшується, оскільки всі 

процеси відбуваються через головного управлінця. Тому, на нашу думку, 

професійна практика студентів-заочників менеджерів визначила їхню низьку 

зорієнтованість на автократичний стиль управління.  

Чоловіки традиційно більш автократичні за жінок, що було підтверджено 

результатами нашого дослідження (ρ≤0,05). Чоловіки більш схильні до вказівного 

стилю управління, коли делегування відбувається зі складнощами (якщо взагалі 

відбувається), а прийняття рішень носить індивідуальний характер. У зв’язку з 

більшою гнучкістю в стилі управління саме жінки за світовою тенденцією стають 

дедалі кращими і ефективнішими менеджерами на всіх рівнях.  

При ліберальному стилі управління керівник бере участь в організації 

діяльності групи лише в тому випадку, коли члени останньої звертаються до нього, 

при цьому його втручання реалізується у формі поради і роз’яснення. Членам групи 

надається повна свобода у прийнятті своїх власних рішень. Ліберальний стиль є 

найменш вираженим серед майбутніх менеджерів (див. рис. 2.14, ст. 143).  

Цікаво, що прихильниками ліберального стилю управління частіше постають 

ті, у кого відсутній реальний керівний стаж (ρ≤0,01). Ліберальний стиль передбачає 

дещо анархічний формат приймання рішення, коли відсутня чітка структура, 

працівникам не зрозумілі цілі, немає конкретного алгоритму успішної взаємодії. 

Таким чином, респонденти з незначним керівним стажем усвідомлюють 

неефективність такого стилю управління і зрідка беруть його на озброєння, тоді як 

особи без керівного досвіду передбачають для себе гіпотетичну можливість його 

використання.   

Аналогічну тенденцію було зафіксовано і за віковими особливостями 

респондентів: найстарші респонденти (особи з найбільшим життєвим досвідом) 
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найрідше використовують ліберальний стиль управління порівняно з молодшими за 

себе досліджуваними (ρ≤0,05). Виходить, що наявність досвіду, чи то професійного, 

чи то просто довгого життєвого досвіду, негативно впливає на обрання ліберального 

стилю управління, оскільки такий стиль управління найменше відповідає потребі 

ефективного розв’язання поставлених завдань.  

Також виявлено, що майбутні менеджери стаціонарної форми навчання 

частіше за студентів-заочників обирають ліберальний стиль управління (ρ≤0,05). На 

нашу думку, це пов’язано з тим, що студенти денної форми навчання на відміну від 

студентів-заочників, ще не мають практичного досвіду роботи на керівних посадах, 

відтак слабо або не до кінця розуміють обмеженість і неефективність цього стилю 

управління. Набуття професійної практики, на наш погляд, дасть змогу особі краще 

зрозуміти ефективність того чи того стилю управління.  

Отже, можна підсумувати, що аналіз особливостей стилю управління як однієї 

з ПЗЯ майбутніх менеджерів виявив залежність даної ознаки від багатьох 

індикаторів: вік, стать, сімейний стан, наявність трудового і керівного стажу, курс 

навчання, форма освіти, навчальна успішність. За іншими індикаторами 

розбіжностей не виявлено.   

Отже, аналіз операційного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів виявив, що 

на розвиток організаційних здібностей позитивно впливає наявний професійний і 

управлінській досвід: у студентів, які мають трудовий і/або керівний стаж рівень 

розвитку організаційних здібностей є істотно вищим.  

Професійний досвід позитивно впливає і на вибір конструктивного стилю 

управління: серед студентів, які вже мають такий досвід, переважають прихильники 

демократичного стилю. Загалом у майбутніх менеджерів у процесі здобуття фахової 

освіти формується виражена прихильність до демократичного стилю управління і, 

водночас, зменшується схильність до автократичного стилю.  

При аналізі операційного компоненту ПЗЯ виявлена негативна тенденція до 

зниження креативного потенціалу і креативного мислення у процесі здобуття освіти 

студентами-менеджерами. Тому вважаємо, що однією з важливих функцій фахової 

освіти майбутніх менеджерів має стати розвиток креативності, яка є підґрунтям 
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успішного розв’язання поставлених задач і проблемних ситуацій, винайдення 

нестандартних управлінських рішень. 

Одним з найменш розвинутих є комунікативний компонент,  проаналізуємо 

залежність його складових від різних соціально-демографічних характеристик.  

Даний компонент у своєму складісеред ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій 

має комунікативні здібності. Емпіричний аналіз особливостей розвитку 

комунікативних здібностей студентів-менеджерів не виявив вираженої динаміки –

розподіл досліджуваних є відносно рівномірним (табл. 2.29). 

Таблиця 2.29 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнем розвитку комунікативних здібностей 

 

 

 

 

 

 

 

З метою кращого розуміння змін розвитку досліджуваних здібностей у процесі 

здобуття фахової освіти, ми також проаналізували середні значення за даною 

ознакою у майбутніх менеджерів на кожному з курсів навчання (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15.Розподіл студентів-менеджерів різних курсів навчанняза мірою 

прояву комунікативних здібностей (середні значення) 
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Кількість респондентів з відповідним рівнем розвитку 

комунікативних здібностей, у % 

Низький Середній Високий 

1 курс 29 23 48 

2 курс 33 36 35 

3 курс 28 35 37 

4 курс 30 21 49 

5 курс 15 40 45 
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Отже, згідно з рис. 2.15, рівень розвитку комунікативних здібностей є трохи 

вищим у студентів першого курсу, що цілком прогнозовано, адже на початку 

навчання комунікації і налагодження міжособової взаємодії у новому форматі і в 

новому колективі є провідною діяльністю студентів. На другому курсі відбувається 

невеличкий спад, потім, у процесі здобуття фахової освіти комунікативні здібності 

цілеспрямовано розвиваються і відповідно зростає їх рівень. Проведений 

статистичний аналіз підтвердив попередні висновки: респонденти п’ятого курсу 

навчання мають кращі комунікативні здібності, ніж студенти-менеджери другого 

курсу (ρ≤0,05).  

Також з’ясовано, що студенти-менеджери, які мають трудовий і керівний стаж 

мають кращі комунікативні здібності (ρ≤ 0,01) на відміну від тих, хто такого стажу 

не має. Отже, потреба якісно й ефективно взаємодіяти з іншими суб’єктами 

виробничих відносин однозначно сприяє розвиткові комунікативних здібностей.  

Подальший аналіз отриманих результатів також опосередковано підтверджує 

попередні висновки. Виявлено, що студенти-менеджери заочної форми навчання 

мають кращі комунікативні здібності за своїх «колег по навчанню» зі стаціонару 

(ρ≤0,05). Вважаємо отримані результати зумовлені тим, що студенти-заочники – це 

переважно працюючі особи. Відтак вони краще розуміють необхідність якісних 

комунікативних здібностей для успішної та ефективної менеджерської роботи. Крім 

самого усвідомлення, такі випробувані мають змогу (і необхідність) безпосередньо у 

виробничих відносинах практикувати свої комунікативні здібності, відточувати їх та 

доводити до високого рівня.  

Врахування вікового індикатора показує, що респонденти найстаршого віку 

мають кращі комунікативні здібності за всіх тих, хто молодше (ρ≤0,01). 

Прогнозовано, що з часом люди покращують свої комунікативні навички, оскільки 

мають змогу більше відточувати свою майстерність у цьому питанні. Набуває 

чинності принцип: більше практики – якісніші результати. Особливо доречним цей 

принцип постає у контексті професійної площини, де має місце безпосередня 

професійна комунікація.      
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Цікаво, що комунікативні здібності краще розвинені серед респондентів, які 

перебувають в офіційному шлюбі порівняно з тими, хто неодружений (ρ≤0,01). На 

нашу думку це зумовлено тим, що одружені особи у своєму сімейному колі мають 

підвищену мотивацію щодо пошуку компромісу, налагодженню діалогу тощо.  

Також було виявлено і певні регіональні відмінності: респонденти з західного 

регіону мають більш розвинуті комунікативні здібності за своїх колег по навчанню з 

північного і центрального регіонів (ρ≤0,05). Отриманий результат потребує більш 

ґрунтовного психологічного аналізу і виходить за межі предмету нашого 

дослідження.  

Друга складова комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів – 

асертивність. Вище ми зазначали, що розуміємо асертивність насамперед як 

здатність людини конструктивно відстоювати свої права, захищати власну думку і 

власні інтереси, не порушуючи при цьому прав інших людей. Отже, асертивність є 

важливою складовою комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів 

(табл. 2.30).  

Таблиця 2.30 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнем розвитку асертивності 

Рівень 

прояву 

асертивності 

Кількість респондентів із відповідним рівнем прояву асертивності, 

у % 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Низький 15 19 20 28 19 

Середній 73 66 60 62 72 

Високий 12 15 20 10 9 

 

Розподіл студентів-менеджерів різних курсів навчання (табл. 2.30) виявив, що 

респондентам притаманний здебільшого середній рівень розвитку асертивності (від 

60% до 73%). Водночас, найбільша кількість студентів із високим рівнем 

асертивності на третьому курсі навчання, а з низьким – на четвертому.  

Проведений статистичний аналіз підтвердив дещо неочікуваний результат 
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прояву асертивності серед респондентів різного віку та статі: у студентів-

менеджерів молодших за віком  асертивність вища, ніж у студентів 19-22 років 

(ρ≤0,05) (рис. 2.16).  

 

Рис. 2.16.Розподіл студентів-менеджерів різного віку та статі  за ступенем 

вияву асертивності  

 

Припускаємо, що отриманий результат зумовлений тим, що студенти 

молодшого віку, навчаючись на першому курсі більш активно відстоюють власні 

позиції, намагаються довести правильність своєї думки, тоді як студенти 19-22 

років, мають дещо стриманішу позицію, не готові йти на конфлікти з викладачами, 

уникають необхідності йти проти класичної системи. Також це може бути пов’язано 

із новим віковим етам студентів, їхнім дорослішанням. Відтак прояви асертивності 

більші саме серед студентів 23-30 років чоловічої статі, тоді як у жінок в цей період 

рівень розвитку асертивності дещо знижується.  

На відміну від навчального процесу, професійний управлінський досвід 

позитивно впливає на розвиток асертивності. Так, випробувані з керівним досвідом 

мають більші прояви асертивності за тих, у кого такого досвіду немає (ρ≤0,05). 

Спроможність захищати власні інтереси, формулювати і відстоювати свою думку, а 

також зрозуміло висловлювати почуття і емоції є обов’язковою умовою ефективної 
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роботи менеджера. Водночас, виявлено найменші показники асертивності серед тих, 

хто має найдовший керівний досвід порівняно з тими, у кого такий досвід 

найменший (ρ≤0,05) або має середній термін (ρ≤0,01). На нашу думку, це пов’язано 

з виникненням професійного вигорання у менеджерів за період кількарічної 

управлінської діяльності, під час якого основні ознаки асертивності – демонстрація 

позитивного і шанобливого ставлення до інших людей, досягнення поставленої мети 

без порушень прав інших осіб, готовність брати на себе відповідальність – 

зменшуються.   

За третю складову комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів 

ми визначили здатність до конструктивного розв’язання конфліктів та різні 

стратегії розв’язання конфліктів, такі як: суперництво, співпраця, компроміс, 

уникнення та пристосування. Кожна з цих стратегій має свою унікальну специфіку, 

яку ми розглянемо нижче (рис. 2.17). 

 

Рис. 2.17.Рівень прояву стратегій розв’язання конфліктіву студентів 

різних курсів навчання (середні значення) 

 

На рис. 2.17 зображена діаграма рівня прояву всіх стратегій розв’язання 

конфліктів у студентів-менеджерів на кожному курсі навчання. Найперше, на що 

варто звернути увагу при аналізі даної діаграми – це те, що всі середні значення 

знаходяться в діапазоні низького (від 0 до 4 балів) і середнього (від 5 до 8 балів) 

рівня проявів тієї чи тієї жодна зі стратегій не є домінуючою.  

0

1

2

3

4

5

6

7

суперництво пристосування компроміс уникнення співробітництво

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 5-й курс Всі студенти-менеджери



160 

 

Проаналізуємо зв'язок загального трудового стажу із конструктивністю стилю 

поведінки в конфліктних ситуаціях (табл. 2.31). 

Таблиця 2.31. 

Наявність загального трудового стажу та  конструктивність стилю 

поведінки в конфліктних ситуаціях 

Загальний 

трудовий стаж 

Конструктивність стилю поведінки в конфліктних ситуаціях 

(кількість досліджуваних,у %) 

Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Наявний  34,3 52,2 13,5 

Відсутній 41,8 47,9 10,3 

 

Отже, відповідно до результатів, наведених у табл. 2.31, у студентів з наявним 

трудовим стажем прослідковується вищі показники по рівням розвитку 

конструктивних стилів поведінки в конфліктних ситуаціях, а саме у 52,2% студентів 

представлений середній рівень розвитку та у 15,5 високий, тоді як у студентів з 

відсутнім трудовим стажем 47,9 % респондентів мають середній рівень та 10.3% 

високий рівень розвитку конструктивного стилю поведнки в конфлікних ситуаціях. 

Тобто можна припустити, що в конфліктах майбутні менеджери  з наявним 

трудовим стажем схильні займати проактивну позицію і брати на себе 

відповідальність за його вирішення.  

Щодо різних стратегій розв’язання конфліктних ситуацій, то тут ми теж 

отримали цікаві показники. Майбутні менеджери з високими освітніми балами 

частіше дотримуються стратегії компромісу – коли згода досягається на основі 

взаємних поступок і кінцевим обирається варіант, що знімає наявні протиріччя між 

сторонами конфлікту –ніж ті, у кого середній рівень знань (ρ≤0,05). Такий самий 

результат ми отримали і за стратегією співпраці (ρ≤0,05). Таким чином, високий 

рівень професійної обізнаності і академічна успішність майбутніх менеджерів 

позитивно впливають на розвиток схильності у них до конструктивних стратегій 

розв’язання конфліктних ситуацій – компромісу і співпраці.  

При порівнянні різних груп досліджуваних за мірою вираження стратегії 
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співпраці виявився дещо неочікуваний результат серед студентів, які вже мають 

управлінський досвід: респонденти з найменшим менеджерським стажем частіше 

використовують співпрацю в конфліктних ситуаціях, ніж ті управлінці, які вже 

довго працюють менеджерами (ρ≤0,05). На нашу думку отриманий результат 

пов’язаний з тим, що менеджери, які нещодавно обійняли свої посади, максимально 

зорієнтовані на конструктив, формують свій позитивний імідж керівника, 

налагоджують позитивні стосунки з підлеглими і колегами, тоді як досвідчені 

менеджери менше часу приділяють формуванню власного позитивного іміджу. Крім 

того, у менеджерів із тривалим управлінським стажем має місце певне професійне 

вигорання, за яким часто-густо власні амбіції переважають конструктивні рішення 

спірних питань.  

Врахування індикатору сімейний стан показало, що особи, які перебувають у 

громадянському шлюбі частіше використовують стратегію співпраці в конфліктних 

ситуаціях, ніж неодружені респонденти (ρ≤0,05) і респонденти, які перебувають в 

офіційному шлюбі (ρ≤0,01). Водночас, останні мають меншу зорієнтованість на 

суперництво за тих, хто неодружений (ρ≤0,05). Таким чином, перебування у шлюбі 

зумовлює більш м’які й конструктивні стратегії взаємодії з партнером, відтак і в 

інших конфліктних ситуаціях ці особи використовують більш гуманні стратегії .    

Продовжуючи розгляд стратегії суперництва також зазначимо, що вона більш 

властива респондентам середнього віку, ніж особам старшого віку (ρ≤0,05). Особи 

старшого віку традиційно більш консервативні, більш досвідчені і самодостатні, 

відтак вони більш зорієнтовані на порівняння себе з собою більш раннього періоду, 

ніж на порівняння себе з іншими. Також особи старшого віку, вже маючи чималий 

досвід розв’язання конфліктів, навчилися обирати правильні стратегії для 

досягнення ефективного результату. Таким чином стратегія суперництва з іншими в 

конфліктних ситуаціях у старших осіб стає дедалі менш актуальною.  

Цікавим, на наш погляд, є результат, отриманий при порівнянні студентів-

менеджерів за формою освіти: студенти стаціонарної форми більш схильні до 

суперництва, ніж студенти-заочники (ρ≤0,01). Такий результат ми пов’язуємо з 

двома причинами. По-перше, студенти денної форми навчання більшість свого часу 



162 

 

проводять серед одногрупників, відтак визначення свого власного професіоналізму 

у них відбувається у контексті порівняння себе з іншими. За таких умов інші 

набувають референтного значення. Відтак розв’язання конфліктних ситуацій 

відбувається через активну позицію суперництва з іншими. По-друге, студенти-

заочники переважно працюючі респонденти, частина яких уже працює менеджерами 

різних рівнів. Набутий професійний досвід дає розуміння того, що суперництво – 

далеко не найефективніша стратегія розв’язання конфліктних ситуацій, тому їхні 

основні стратегії – інші.  

Орієнтація на суперництво з іншими більша у чоловіків, ніж у жінок (ρ≤ 0,01). 

Це цілком прогнозований результат, оскільки чоловіки традиційно більш активно і 

агресивно за жінок відстоюють власні позиції в конфліктних ситуаціях. 

Аналіз відмінностей між різними курсами навчання за мірою вираження 

стратегії суперництва виявив, що студенти третього курсу мають більші її прояви, 

ніж студенти четвертого-п’ятого курсів (ρ≤0,01). Отриманий результат, з нашої 

точки зору, зумовлений тим, що, по-перше, на третій курс припадає пік активного 

відстоювання власних позицій, коли існує максимальна потреба порівнювати себе з 

іншими, змагатися з ними. Натомість під кінець навчання у студентів виникає 

потреба порівнювати себе не з іншими, а з собою попереднім. По-друге, студенти 

останніх курсів, маючи більший досвід міжособової взаємодії, напрацювали більш 

ефективні шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.  

Такі висновки підтверджуються і тим, що стратегію уникнення в конфліктних 

ситуаціях частіше використовують студенти першого курсу, ніж четвертого 

(ρ≤0,05). Студенти-першокурсники проходять адаптаційний період у новому для 

себе форматі навчання, не мають напрацьованих стратегій і для них психологічно 

легше «оминути» конфлікт. Стратегія уникнення передбачає саме відсутність 

прагнення як до кооперації, так і до досягнення власних цілей.  

Уникнення конфліктних ситуацій більш властиво респондентам з північного 

регіону країни, ніж з західного (ρ≤0,05). Отриманий результат потребує дальшого 

аналізу і виходить за межі мети нашого дослідження.  

Найменш вираженою серед майбутніх менеджерів є стратегія пристосування в 



163 

 

конфліктній ситуації. Пристосування характеризують жертвуванням власних 

інтересів заради інших. 

Цікаво, що стратегію пристосування в конфліктних ситуаціях частіше 

використовують майбутні менеджери, які мають найвищий середній освітній бал, 

ніж усі інші (ρ≤0,01). Припускаємо, що студенти з найвищими освітніми балами при 

взаємодії з викладачами часом більше зорієнтовані на отримання високих оцінок, 

ніж на відстоювання різноманітних принципів, пошуку істини тощо. Такі студенти 

легше погоджуються з позиціями викладачів, ніж йдуть на відкритий конфлікт. 

Подібні стратегії негативно впливають на власну самооцінку, адже зазвичай мають 

зорієнтованість на інтереси і погляди інших осіб, тоді як власне Я постає 

другорядним і меншовартісним.  

Більш схильні до обрання стратегії пристосування в конфліктних ситуаціях і 

студенти з наявним трудовим стажем (ρ≤0,05). Тобто, перебуваючи в трудових 

відносинах, особа в конфліктних ситуаціях більше схильна прийняти (принаймні 

декларативно) погляди іншого (насамперед керівництва), ніж відстоювати власні 

інтереси. На нашу думку отриманий результат зумовлений психологічною владно-

підвладною специфікою взаємодії підлеглого і керівника.  

Отже, аналіз комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів виявив, 

що на розвиток комунікативних здібностей, як однієї з складових комунікатвиного 

компоненту, позитивно впливає професійний, зокрема управлінський, досвід. 

Професійний управлінський досвід також позитивно впливає на розвиток ще 

однієї складової даного компоненту – асертивності. Водночас, за умов професійного 

вигорання можливий і зворотній ефект. Асертивність як здатність людини 

конструктивно відстоювати свої права, захищати власну думку і власні інтереси, є 

важливою ПЗЯ майбутніх менеджерів, однак її формуванню у процесі здобуття 

фахової освіти не приділено достатньої уваги.  

У конфліктах майбутні менеджери схильні займати проактивну позицію і 

брати на себе відповідальність за його вирішення. Високий рівень професійної 

обізнаності і академічна успішність позитивно впливають на розвиток схильності у 

майбутніх менеджерів до використання конструктивних стратегій розв’язання 
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конфліктних ситуацій. 

Як вже зазначалось вище найгірше розвинутим виявся рефлексивний 

компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій, до якого ми віднесли такі якості 

як рефлексивність, відповідальність та готовність до змін. Важливою складовою 

рефлексивного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів є рефлективність (рис. 

2.18). 

 

Рис. 2.18.Розподіл студентів-менеджерів різних курсів за показниками 

рефлексивності (середні значення) 

 

На рис. 2.18. наведено графічне зображення отриманих результатів за 

середніми показниками рефлексивності серед студентів-менеджерів. Як видно з 

зазначеного графічного зображення, всі види рефлексивності – ретроспективна 

рефлексія діяльності, рефлексія теперішньої діяльності, рефлексія майбутньої 

діяльності, рефлексія спілкування і взаємодії – практично в однаковій мірі 

притаманні майбутнім менеджерам. У процесі здобуття фахової освіти у студентів 

спостерігається лише деяке зменшення ретроспективної рефлексії діяльності і 

збільшення рефлексії майбутньої діяльності та рефлексії спілкування і взаємодії. 

Тобто, старшокурсники вже меншою мірою аналізують свій попередній досвід, а є 
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більш зосередженими на своїй майбутній діяльності, спілкуванні і взаємодії з 

оточуючими. Така зосередженність є цілком природньою, адже повністю відповідає 

основним життєвим задачам молодої людини у цей період – початок професійного 

становлення, напрацювання соціального капіталу та вибір партнера. 

Як зазначалось вище, нами виявлено залежність рефлексивності від віку та 

терміну навчання студентів про шо свідчать результати таблиці (табл. 2.32).  

Таблиця 2.32 

Розподіл студентів-менеджерів за рівнем  розвитку рефлексивності 

 

За результатом проведеного статистичного аналізу студенти-менеджери 

п’ятого курсу більше схильні до рефлексивності в контексті майбутньої діяльності, 

ніж студенти четвертого курсу (ρ≤0,05). Отримані дані ми можемо пояснити тим, що 

студенти-випускники максимально наближені до моменту закінчення навчання і 

обрання свого майбутнього місця роботи. У зв’язку з цим відбувається 

Категорія 

рефлексивності 

Рівень 

розвитку 

рефлексивності 

Кількість студентів із відповідним 

рівнем розвитку рефлексивності, % 

1  

Курс 

2  

Курс 

3 

курс 

4  

курс 

5 

Курс 

Ретроспективна 

рефлексія діяльності 

Низький 15 5 5 4 3 

Середній 62 63 75 79 81 

Високий 23 32 20 17 16 

Рефлексія теперішньої 

діяльності 

Низький 11 8 9 15 6 

Середній 76 77 80 70 81 

Високий 13 15 11 15 13 

Рефлексія майбутньої 

діяльності 

Низький 6 6 9 2 4 

Середній 67 73 72 62 70 

Високий 27 21 19 36 26 

Рефлексія спілкування 

і взаємодії 

Низький 8 6 5 4 2 

Середній 67 71 80 66 64 

Високий 25 23 15 30 34 
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переусвідомлення себе і своїх здобутків у контексті обраної професії, і як наслідок – 

своїх перспектив у дальшій роботі. При цьому основні роздуми випускників 

спрямовані у майбутнє, оскільки етап навчання завершується і настає новий 

формат – безпосередня професійна діяльність, тоді як студенти четвертого курсу 

здебільшого ще не розглядають свій етап навчання як завершальний.  

За шкалою рефлексія спілкування і взаємодії з іншими було отримано 

максимально велику кількість відмінностей між респондентами. Показники 

рефлексії спілкування і взаємодії з іншими вищі у респондентів п’ятого курсу, ніж 

другого (ρ≤0,05) і третього (ρ≤0,01). Отриманий результат ми пов’язуємо з двома 

обставинами. По-перше, освітня академічна програма має розвивати ПЗЯ майбутніх 

менеджерів, відтак високі показники рефлексії спілкування у випускників ми 

можемо віднести до такого успішного впливу. По-друге, серед студентів-

випускників багато працюючої молоді, яка вже має безпосередній професійний 

досвід. Професія менеджера передбачає вдале і ефективне спілкування з підлеглими, 

колегами та іншими суб’єктами виробничого процесу.  

Таким чином, професійна діяльність розвиває здатність менеджера 

переусвідомлювати себе в контексті комунікації з іншими, виводить здібності особи 

до рефлексивної діяльності на новий якісний рівень. На підтвердження наведених 

вище аргументів хочемо додати результати, згідно яких студенти заочної форми 

освіти частіше проявляють рефлексію в комунікації з іншими, ніж студенти денної 

форми навчання (ρ≤0,01) (рис. 2.19). 

Як видно з рис. 2.19, найстарші випробувані демонструють більш виражену 

рефлексію ніж молодші випробувані (ρ≤0,01). Тобто, більший життєвий і 

професійний досвід сприяє розвитку рефлексивності,  особа стає більш відкрита до 

самоаналізу, самокорекції. Також більш виражену рефлексію мають жінки (36-38 

балів), порівняно з чоловіками (35-36 балів), що ми пов’язуємо з певними 

гендерними особливостями, але дане твердження потребує детального вивчення.  
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Рис. 2.19. Вираженість рефлексивності майбутніх менеджерів у залежності 

від віку та статі  

 

Особам, які мають керівний стаж порівняно з тими, у кого такого стажу немає, 

більш властива рефлексія у комунікації і взаємодії (ρ≤0,01). Отже, менеджерська 

діяльність сприяє готовності людини аналізувати себе в контексті комунікації, 

виявляти свої сильні і слабкі сторони, змінювати пріоритети, робити висновки тощо. 

Найменша готовність проявляти рефлексію у комунікації властива тим менеджерам, 

які нещодавно обійняли керівну посаду порівняно з тими, хто давно (ρ≤0,05) або 

умовно давно (ρ≤0,01) займається управлінською діяльністю.  

Другою складовою рефлексивного компоненту є відповідальність, нагадаємо, 

що її ми аналізуємо через рівень суб’єктивного локус-контролю. 

З метою ілюстрації результатів  аналізу змін локусу суб’єктивного контролю 

майбутніх менеджерів у процесі здобуття фахової освіти, було створено профілі для 

кожного з курсів (рис. 2.20). 

Як видно з рис. 2.20, відмінностей між профілями локус контролю студентів-

менеджерів різних курсів навчання, які б засвідчили збільшення / зменшення 

інтернальності в процесі здобуття фахової освіти, не виявлено. Однак, візуально 

помітні деякі відмінності за шкалами інтернальності у сфері невдач, міжособовій 

взаємодії і здоров’я. 
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Рис. 2.20. Графічні профілі локус-контролю студентів-менеджерівна 

різних курсах навчання 

Примітки:Із – загальна інтернальність; Ід – інтернальність у сфері досягнень; 

Ін -інтернальність у сфері невдач; Іс – інтернальність у сімейних стосунках; Ів – 

інтернальність у виробничих відносинах; Ім – інтернальність у міжособовій 

взаємодії; Із – інтернальність у сфері здоров’я. 
 

 

Також підтвердились наші висновки щодо попереднього аналізу профілей 

локус контролю: майбутні менеджери другого курсу мають істотно менші 

показники інтернальності у сфері невдач, ніж ті, хто навчається на першому, 

третьому та п’ятому курсах (ρ≤0,05) та істотно менші показники інтернальності в 

міжособовій взаємодії, ніж студенти першого і п’ятого курсів (ρ≤0,05). Отриманий 

результат потребує в дальшому більш ґрунтовного і комплексного аналізу з 

використанням проективних методів, задля розкриття психологічного підґрунтя 

інтернальності у сфері невдач і міжособовій взаємодії майбутніх менеджерів.  

Прогнозовано, що загальна інтернальність є вищою в тих респондентів, які 

мають трудовий чи керівний стаж, ніж ті, хто такого досвіду не має (ρ≤0,05). Особи, 

безпосередньо залучені в робочий і/чи управлінський процес, повинні брати на себе 

відповідальність за результат виконання поставлених перед ними задач, за 
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прийняття виробничих і управлінських рішень – це невід’ємна частина їхньої 

професійної діяльності. Природньо, що сформована властивість особи бути 

відповідальною у професійній сфері поширюється й на інші сфери життя. Такі 

висновки підтверджується і тим, що респондентам, які мають найбільш тривалий 

менеджерський досвід порівняно з тими, у кого він найменш тривалий, більше 

властива загальна інтернальність (ρ≤0,05). Тобто, менеджери з тривалим 

управлінським стажем керуються принципом, за яким насамперед вони самі є 

суб’єктами свого життя, відтак і відповідальність за нього вони схильні покладати 

на себе. Вважаємо, що такий принцип є найбільш ефективним і конструктивним не 

тільки у виробничій площині, а й загалом.  

Інтернальність у сфері невдач більше властива випробуваним, що мають 

найбільший управлінський досвід, ніж тим, у кого такий досвід найменший (ρ≤0,05) 

чи середній (ρ≤  0,01). Менеджери, які довго обіймають керівні посади схильні нести 

особисту відповідальність як за позитивні, так і за негативні результати своєї 

роботи, тоді як менеджери, що не так довго займаються управлінською діяльністю, 

відкриті до того, щоб у негативних результатах вбачати винними інших.  

За результатами дослідження студентам усіх курсів властивий середній рівень 

інтернальності у виробничих відносинах, а отже вони не завжди вважають свої дії 

важливим фактором в організації власної виробничої діяльності, стосунків у 

колективі, кар’єри і часто схильні приписувати більш важливе значення зовнішнім 

обставинам – керівництву, колегам, везінню тощо. Водночас, відповідальність у 

виробничих відносинах є важливою складовою особистісного компоненту ПЗЯ 

майбутніх менеджерів і на її розвиток повинен бути спрямований навчальний 

процес. 

Як видно з рис. 2.21 відповідальність більше властива жінкам, ніж чоловікам 

(ρ≤0,05). Припускаємо, що це пов’язано з тим, що жінки, досягаючи поставлених 

цілей (насамперед в професійній площині), долають більшу кількість труднощів, 

зумовлених переважно гендерними стереотипами. Відтак жінки вбачають у собі 

більше суб’єктності, ніж чоловіки, коли насамперед вони самі несуть 

відповідальність за кінцевий результат.  
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Рис. 2.21. Особливості розвитку відповідальності майбутніх менеджерів  в 

залежності від віку та статі досліджуваних 

 

Врахування вікового індикатору дає змогу відстежити, що найстарші 

респонденти (23-30 років) мають більш виражену відповідальність, ніж випробувані 

19-22 років, та дещо неочікуваним результатом є спад відповідальності у чоловіків у 

19-22 роки, ми пов’язуємо це з віковими особливостями розвитку особистості, 

періодом ставлення себе та пошуку себе. що припадає на екватор навчання.  

Отже, аналіз отриманих результатів по загальній інтернальності засвідчив: 

існують статистично значущі відмінності між респондентами різних груп за такими 

індикаторами: наявність / відсутність трудового / керівного стажу та кількість років 

керівного стажу, віку та статі. 

Третя складова рефлексивного компонента ПЗЯ майбутніх менеджерів – 

готовність до змін. Пригадаємо, що готовність до змін ми досліджуємо через такі 

категорії як: пристрасність (як виразник енергійності, активної залученості до 

справи), винахідливість, оптимізм, сміливість (підприємливість), адаптивність, 

упевненість та толерантність до двозначності. Також ми проаналізували особливості 

прояву у студентів-менеджерів узагальненого показника готовності до змін. 
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Розглянемо більш детально кожну з категорій (рис. 2.22).  

З рис. 2.22 можна побачити, що профілі категорій готовності до змін є 

практично однаковими у студентів різних курсів навчання. Найбільш вираженими у 

студентів-менеджерів є такі категорії готовності до змін як: винахідливість, 

оптимізм, впевненість і пристрасність (енергійність). Найменш виражені – 

толерантність до двозначності (невизначеності), сміливість та адаптивність. Так, у 

категоріях толерантність до двозначності, адаптивність і сміливість спостерігаємо 

найбільший відсоток респондентів з низьким рівнем розвитку (від 85 % до 98%).  

 

Рис. 2.22Розподіл студентів-менеджерів різних курсівза категоріями 

готовності до змін (середні значення) 

 

Тобто, майбутні менеджери активні, енергійні, зорієнтовані на пошук нових 

шляхів і можливостей до вирішення проблем і вірять у власний успіх. Водночас, 
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вони не готові до невизначеності, до незапланованих змін, і надають перевагу вже 

знайомому і зрозумілому, а не новому і невідомому. 

Слід зазначити, що перевага респондентів із низькими показниками 

характерна і для всіх інших шкал, однак у категорії винахідливість є також досить 

високий відсоток респондентів із високим рівнем розвитку цієї ознаки (від 15% до 

36%).  

Узагальнений показник готовності до змін також не виходить за межі описаної 

вище тенденції – у переважної більшості студентів на всіх курсах навчання дана 

ознака виражена слабко (від 85% до 94% респондентів з низьким рівнем розвитку). 

Отже, можна констатувати, що у майбутніх менеджерів готовність до змін як 

здатність швидкої мобілізації для пошуку нових рішень у ситуаціях невизначеності 

розвинута досить слабко і потребує більш сфокусованої уваги освітнього процесу.  

Розглянемо більш детально результати статистичного аналізу, щоб зрозуміти, 

які індикатори впливають на розвиток готовності до змін. 

Отже,  аналіз отриманих результатів за шкалою винахідливість виявив 

статистично значущі відмінності між респондентами різних груп за індикаторами: 

курс навчання, наявність / відсутність трудового стажу, наявність / відсутність 

керівного стажу, форма освіти, вік.  

Найвищі показники винахідливості було зафіксовано у студентів-менеджерів 

п’ятого курсу, однак на статистично значущому рівні вони істотно переважають за 

цією категорією лише студентів другого і четвертого курсів (ρ≤0,05). Таким чином, 

можна припустити, що досвід, здобутий під час навчання і професійної діяльності 

(адже істотна кількість випускників уже має професійний досвід) зумовили 

активний розвиток винахідливості, яка проявляється насамперед через 

спроможність розв’язувати складні завдання, використовуючи нестандартні рішення 

і додаткові ресурси. На підтвердження наведених вище аргументів хочемо додати, 

що у заочників винахідливість вища, ніж у студентів стаціонарної форми навчання 

(ρ≤0,05), а також те, що випробувані з наявним трудовим і керівним стажем більш 

винахідливі, ніж особи без досвіду роботи (ρ≤0,01). Отже, здобуття і перебування у 

професійній площині постає важливим чинником розвитку винахідливості, адже 
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випробувані під час своєї професійної діяльності змушені розв’язувати велику 

кількість різноманітних завдань, тим самим розвиваючи власну винахідливість.  

Також прогнозовано, що найстарші респонденти більш винахідливі, ніж 

наймолодші (ρ≤0,05) чи особи середнього віку (ρ≤0,01). На наш погляд, отриманий 

результат зумовлено більшим життєвим і професійним досвідом. 

Наступними за ступенем вираження серед студентів-менеджерів є такі 

категорії готовності до змін як оптимізм, впевненість та пристрасність 

(енергійність).  

Дослідження оптимізму майбутніх менеджерів виявило статистично значущі 

відмінності між респондентами різних груп за низкою індикаторів: курс навчання, 

форма освіти, освітній середній бал, наявність / відсутність трудового стажу, 

наявність / відсутність керівного стажу, сімейний стан, вік.  

Цікаво, що найвищі показники оптимізму виявлено серед студентів п’ятого 

курсу (у порівнянні зі студентами старших курсів, при ρ≤0,05), а також серед тих 

респондентів, хто має трудовий і/або керівний стаж, ніж ті, в кого такого досвіду 

немає (ρ≤0,01). Активна залученість у професійну площину позитивно впливає на 

розвиток оптимізму випробуваних, вони більш зорієнтовані на пошуки розв’язання 

проблем, ніж на самі складнощі.   

Також виявлено, що досліджувані з найвищими навчальними балами більш 

оптимістичні, ніж респонденти з найнижчими балами (ρ≤0,05). Таким чином, 

успішність майбутніх менеджерів почасти зумовлена оптимістичним сприйманням 

дійсності, коли пошуком шляхів розв’язання проблем, а не відбувається фіксація на 

самих проблемах. 

Випробувані, які перебувають в офіційному шлюбі, мають вищі показники за 

індикатором оптимізму, ніж неодружені майбутні менеджери (ρ≤0,05). 

Припускаємо, що це пов’язано з тим, що такі випробувані не самотні, мають міцний 

сімейний тил, підтримку, відтак і показники з оптимізму в них вищі.  

Більш оптимістичними є найстарші випробувані, як у порівнянні з 

наймолодшими (ρ≤0,05), так і з респондентами середнього віку (ρ≤0,01). Вважаємо, 

що це зумовлено тим, що найстарші випробувані мають найбільше досвіду і знань, з 
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набуттям досвіду в них сформувалося більш філософське сприйняття життя, відтак 

оптимізм є притаманною для них формою ставлення до оточуючої дійсності. 

За категорією пристрасність (енергійність) також виявлено ряд відмінностей 

між групами респондентів за індикаторами курс навчання і наявність / відсутність 

керівного стажу. Пристрасність вказує на підвищений життєвий тонус особи, її 

енергійність і невтомність. 

 Отже, за отриманими результатами, майбутні менеджери третього курсу 

навчання є більш енергійними, ніж студенти четвертого курсу (ρ≤0,01). Отриманий 

результат ми пов’язуємо з тим, що на третій курс припадає екватор навчання, 

певний пік, на якому студенти максимально проявляють свої здібності. Відтак 

енергійність і підвищений енергійний тонус простежується саме на третьому курсі.  

Енергійність також більш властива особам, які мають керівний стаж порівняно 

з тими, у кого такого досвіду немає (ρ≤  0,01). Цілком логічно, що справжні 

управлінці мають демонструвати активну власну позицію, енергійність, мати 

підвищений життєвий тонус. Це зумовлено, на наш погляд, двома причинами. По-

перше, активна позиція керівника стимулює підлеглих наслідувати схожі стратегії, є 

для них своєрідним взірцем, по-друге, це сприяє ефективному розв’язанню все 

нових і нових викликів сучасного динамічного світу, коли є потреба швидко 

приймати рішення і так само швидко корегувати їх, залежно від нових зовнішніх і 

внутрішніх змінних.  

Дещо неочікуваним виявилося те, що не було отримано жодних статистично 

значущих відмінностей між респондентами різних груп випробуваних за шкалами 

адаптивність і упевненість. Отримані результати потребують дальшого дослідження 

скоріше проективними методами задля розкриття несвідомого підґрунтя зазначених 

особливостей.  

Водночас, виявлено статистично значущі відмінності між різними групами 

респондентів за такими категоріями готовності до змін, як сміливість і толерантність 

невизначеності (двозначності). 

Найменш вираженими категоріями готовності до змін серед студентів-

менеджерів є сміливість, адаптивність та толерантність до двозначності. Як ми вже 
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зазначали вище, за адаптивністю не виявлено статистично значущих відмінностей, 

тому розглянемо більш детально сміливість і толерантність до двозначності. 

Сміливість або підприємливість, яку ми розуміємо як схильність до нового і 

невідомого, має більші прояви серед тих випробуваних, у кого середній 

управлінський досвід, ніж у тих, хто нещодавно посів управлінську посаду (ρ≤0,01). 

На нашу думку, управлінці, які вже певний час обіймають свою посаду, вже здобули 

деякий професійний досвід, виявили різноманітні ефективні стратегії досягнення 

результату, відтак вони є більш відкритими до пошуку нових рішень. 

Цікаво, що толерантність до двозначності сильніше проявляється у студентів 

першого курсу, ніж у майбутніх менеджерів другого і п’ятого курсів (ρ≤0,05). 

Толерантність до двозначності ми розуміємо як спокійне і стримане сприймання 

невідомого майбутнього, коли немає чітких відповідей щодо мети завдань і 

непрогнозований результат. Отримані результати ми можемо пояснити тим, що 

першокурсники проходять адаптаційний період до нового формату здобуття освіти, 

відтак невідомість ними сприймається відносно легше, оскільки це є загальним 

контекстом їхньої реальності, тоді як студенти другого і п’ятого курсів 

непрогнозованість сприймають більш стресово.  

Випробувані, які мають трудовий і зокрема керівний стаж мають більшу 

готовність до змін ніж ті, в кого такого стажу немає (ρ≤0,01). Респонденти, які 

залучені в професійну діяльність, краще розуміють необхідність бути відкритим до 

змін, які відбуваються в повсякденні і в робочих процесах. Тільки такий принцип 

може гарантувати ефективну менеджерську діяльність, адже в сучасному 

економічному і соціальному світі зміни є рушіями підприємництва як такого.  

Особи, які мають середній управлінський стаж, більше відкриті до змін за тих 

менеджерів, хто нещодавно обійняв свої посади, (ρ≤0,05). Отже, наявний 

управлінський досвід позитивно впливає на відкритість випробуваних змінам.  

Респонденти заочної форми навчання більше відкриті змінам, ніж студенти 

денної форми навчання (ρ≤0,05). Вважаємо, що це пов’язано з більшою залученістю 

випробуваних у виробничий процес, адже серед заочників є більше працюючих 

респондентів, ніж серед студентів денної форми навчання.  
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Майбутні менеджери з найвищими освітніми балами більше готові до змін, 

ніж ті, що мають середні бали (ρ≤0,05). На наш погляд, отриманий результат можна 

пояснити тим, що успішні студенти-менеджери (а отже і більш професійно обізнані) 

розуміють професійну необхідність бути відкритим змінам.  

За індикатором сімейний стан з’ясовано, що одружені респонденти більше 

готові до змін, ніж неодружені (ρ≤0,05). Отриманий результат потребує дальшого 

психологічного аналізу, оскільки виходить за межі дослідження предмету нашої 

роботи. 

Аналіз отриманих результатів щодо узагальненої готовності до змін майбутніх 

менеджерів оргнаізцій виявив статистично значущі відмінності між групами 

респондентів за такими індикаторами: наявність / відсутність трудового стажу, 

наявність / відсутність керівного стажу, кількість років керівного стажу, форма 

освіти, освітні бали та сімейний стан.  

Отже, підсумовуючи наведений вище аналіз рефлексивного компоненту ПЗЯ, 

можна сказати, що здатність до рефлексії, яка є важливою умовою здійснення 

успішної управлінської діяльності і важливим підґрунтям особистісного розвитку, є 

досить слабко розвинутою у майбутніх менеджерів: переважна більшість 

досліджуваних має середній рівень розвитку цієї ознаки.  

Аналіз окремих категорій рефлексивності виявив, що в процесі здобуття 

фахової освіти у студентів спостерігається деяке зменшення ретроспективної 

рефлексії діяльності і збільшення рефлексії майбутньої діяльності та рефлексії 

спілкування і взаємодії: старшокурсники меншою мірою аналізують свій попередній 

досвід, а є більш зосередженими на своїй майбутній діяльності, спілкуванні і 

взаємодії з оточуючими. 

 Виявлено, що у майбутніх менеджерів готовність до змін як здатність 

швидкої мобілізації для пошуку і віднайдення нових рішень у ситуаціях 

невизначеності розвинута досить слабко і потребує більш сфокусованої уваги 

освітнього процесу. Водночас з’ясовано, що основними чинниками позитивного 

впливу на розвиток готовності до змін є професійний досвід, зокрема трудовий і 

керівний стаж. На наш погляд, саме насичення освітньої програми майбутніх 
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менеджерів практичними кейсами, їх більше залучення у професійну діяльність ще 

на етапі навчання позитивно впливатиме на формування готовності до змін. 

У цілому, врахування описаних вище результатів дає змогу визначити, що 

когнітивний компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів чутливий насамперед до таких 

індикаторів як наявність / відсутність трудового і/або керівного стажу, кількість 

років управлінської діяльності, віку випробуваних та курсу навчання; мотиваційний 

компонент – до курсу навчання; операційний компонент ПЗЯ – до наявності / 

відсутності трудового стажу, наявності / відсутності керівного стажу, курсу 

навчання та віку випробуваних; рефлексивний компоненту ПЗЯ – до курсу 

навчання, наявності / відсутності трудового стажу, наявності / відсутності керівного 

стажу та віку випробуваних; комунікативний компонент ПЗЯ – до курсу навчання, 

наявності / відсутності керівного стажу, кількості років управлінського досвіду та 

віку випробуваних.  

Отже, враховуючи всі описані вище результати підтвердилось наше 

припущення про психологічні особливості розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій, а саме: нерівномірність розвитку ПЗЯ, свідченням чого є їх більші 

показники у майбутніх  фахівців старших за віком і курсом навчання щодо: 

асертивності (p≤0,05), конструктивності поведінки у конфліктних ситуаціях (на 

рівні тенденції, p=0,06), рефлексивності (на рівні тенденції, p=0,1), відповідальності 

(p≤0,05).  

Також, емпірично виявлено нерівномірність, гетерохронність процесу 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій, про що, 

опосередковано, свідчать результати дисперсійного аналізу показників ПЗЯ залежно 

від віку та курсу навчання досліджуваних.  

Також, підтвердилось наше припущення про залежність розвитку ПЗЯ від 

професійного досвіду умайбутніх менеджерів, які вже мають досвід керівної 

діяльності краще розвинуті: рефлексивність (p≤0,01), загальна інтернальність 

(відповідальність) (ρ≤0,05), готовність до змін (p≤ 0,01), комунікативні здібності 

(p≤0,01), асертивності (ρ≤0,05), ніж у тих, в яких такий досвід відсутній.  
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Підтверджено закономірність, що наявність трудового і керівного стажу 

позитивно вливає на конструктивність стилю поведінки в конфліктних ситуаціях (на 

рівні тенденції, р=0,1), розвиток організаційних здібностей (ρ≤0,05), демократичний 

стиль управління (ρ≤0,01), зорієнтованість на успіх (ρ≤0,01; ρ≤0,05 відповідно), 

внутрішню умотивованість до роботи (ρ≤0,05), і негативно − на показники 

креативності (ρ≤0,05) у виробничому середовищі. В останньому випадку йдеться 

про те, що професійний досвід формує певні шаблонні стратегії взаємодії з 

підлеглими-колегами,  це й може гальмувати розвиток креативності. Особи з 

наявним трудовим і керівним стажем, мають вищу професійну обізнаність за тих, у 

кого такий стаж відсутній (ρ≤0,01), про що, зокрема, свідчать вищі бали їх 

академічної успішності. Припускаємо, що респонденти, які мають трудовий стаж 

(чи то звичайний, чи то стаж на керівній посаді) вже здобули певний професійний 

досвід, відтак набуття освіти для них є більш простим і звичним процесом порівняно 

з тими, хто такого досвіду не має. Цікаво, що особам з наявним трудовим стажем на 

відміну від тих, хто такого досвіду не має, також більш властиве абстрактно-

символічне мислення (ρ≤0,05). 

 Крім того, за результатами факторного аналізу оцінки майбутніми 

менеджерами значущості виявлених нами груп ПЗЯ для них особисто, констатовано 

суперечливість, амбівалентність процесу розвитку ПЗЯ .  

Внаслідок факторизації даних виділилося 5 факторів, що пояснюють 63,5% 

дисперсії (КМО = 0,640, значущість критерію Барлета – ρ≤0,01).  

Перший фактор,загальний внесок якого в сумарну дисперсію становить 

15,2%, є двополюсним: його негативний полюс утворили такі змінні: автократичний 

стиль управління (-0,816), суперництво (-0,735), комунікативні здібності (-0,554), а 

позитивний – демократичний стиль управління (0,804), наочно-дієве мислення 

(0,620), рефлексія спілкування і взаємодії з іншими (0,585).  Цей фактор ми 

ідентифікували як «Стиль управління і взаємодії». Таким чином, вже у першому, 

провідному факторі, йдеться про протиставлення комунікативних здібностей і 

демократичного стилю управління, що свідчить про його амбівалентність, 

суперечливість.  
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У другому факторі(15,2% сумарної дисперсії), який ми визначили як 

«Організаційні здібності»  об’єдналися такі показники: організаційні здібності 

(0,797), пристрасність (енергійність) (0,729), асертивність (0,663), словесно-логічне 

мислення (0,561), впевненість (0,522), мотивація на досягнення успіху (0,519), 

складність мислення (0, 503) та наочно-образне мислення (0,477).  

До третього фактору«Когнітивно-творчий потенціал» (12,8% сумарної 

дисперсії) увійшли такі показники: креативне мислення (0,794), креативний 

потенціал (0,746), креативність у контексті особистості (0,687), винахідливість 

(0,611) та професійна обізнаність (0,511). 

Четвертий фактор«Відповідальне ставлення до життя і професії» (12,8% 

сумарної дисперсії) склали: інтернальність загальна (0,864), інтернальність в області 

досягнень (0,812), інтернальність у сімейних стосунках (0,654), оптимізм (0,636) та 

інтернальність у виробничих відносинах (0,594). 

До останнього, двополюсного, п’ятого фактору «Суб’єктна готовність до 

управління»(7,5% сумарної дисперсії) увійшли: до негативного полюсу:  

толерантність до невизначеності (-0,769), готовність до змін (-0,404), а до 

позитивного − інтернальність в міжособовій взаємодії (0,700), що також 

підтверджує його амбівалентність і суперечливість. 

Такі результати, крім того, на наш погляд, свідчать про доволі слабкі уявлення 

значної кількості майбутніх фахівців, пропрофесійний Я-образ успішного 

менеджера.  

У цілому, одержані на констатувальному етапі емпіричного дослідження дані 

дозволили, з одного боку, підтвердити наші припущення про психологічні 

особливості розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів, а з іншого – засвідчили 

доцільність організації спеціального психологічного навчання з метою сприяння їх 

розвитку.  

 

 

  



180 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Спираючись на результати експертної оцінки та беручи до уваги попередній 

теоретичний огляд предмету нашого дослідження, було визначено складові п’яти 

виділених компонентів ПЗЯ майбутніх менеджерів. До мотиваційного компоненту 

віднесено такі: орієнтація на досягнення успіху, готовність до ризику та ставлення 

до власної професії; до когнітивного – професійна обізнаність і тип мислення 

(особливості мисленнєвої діяльності);  до операційного – креативність, організаційні 

здібності та стиль управління; до комунікативного – комунікативні здібності, 

асертивність, стратегії розв’язання конфліктів; до рефлексивного – рефлексивність, 

відповідальність, готовність до змін. Логіка добору інструментарію ґрунтується на 

принципі трансформації п’ятьох компонентів ПЗЯ під час навчання, опанування 

професії та становлення менеджера-фахівця.  

За результатами емпіричного дослідження визначено, що переважна більшість 

майбутніх менеджерів організацій має низький та середній рівні розвитку 

рефлексивного, когнітивного, операційного та комунікативного компонентів, що 

свідчить про недостатню обізнаність з питань майбутньої професійної діяльності. 

Натомість мотиваційний компонент має кращі показники розвитку  порівняно з 

іншими компонентами, що є ресурсним показником формування професіонала 

менеджера.  

Порівняльний аналіз складників компонентів ПЗЯ  досліджуваних менеджерів 

виявив деякі відмінності із студентами психологами, так у менеджерів виражені 

краще конструктивність стилю поведінки в конфліктній ситуації, асертивність, 

організаційні здібності, професійна обізнаність та ін.  

Визначено загальний показник розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій, зокрема середній рівень розвитку має майже 

половина досліджуваних, одна п’ята - низький, і майже третина високий рівень.  

Установлено гендерно-вікові (стать, вік), соціально-демографічні (сімейний 

стан, місце проживання) та професійно-організаційні (загальний та управлінський 
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стаж; курс навчання; форма професійної підготовки) особливості розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій, які підтверджують виокремлену нами специфіку 

розвитку ПЗЯ на етапі теоретичного аналізу. 

Так, емпірично доведений недостатній рівень розвитку ПЗЯ значної частини 

менеджерів свідчить про спонтанний його характер. Результати дисперсійного 

аналізу вираженості ПЗЯ досліджуваних залежно від віку та курсу навчання 

підтвердили нерівномірність, гетерохронінсть процесу розвитку.  

Доведено, що розвиток професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій залежить від наявності в них професійного досвіду. Особи, що мають 

наявний загальний трудовий стаж чи стаж на керівній посаді, мають кращі 

показники розвитку більшості професійно значущих якостей.  

За результатами факторного аналізу оцінки майбутніми менеджерами 

значущості виявлених нами груп професійно значущих якостей для них особисто, 

констатовано суперечливість, амбівалентність процесу розвитку ПЗЯ, адже два 

фаткори із п’яти мали в своєму складі двополюсні фактори, які свідчать про певне 

протиставлення ПЗЯ.  

Такі результати, на наш погляд, свідчать про доволі слабкі уявлення значної 

кількості майбутніх фахівців про професійний Я-образ успішного менеджера.  

Загалом отримані на констатувальному етапі емпіричного дослідження дані 

дозволили, з одного боку, підтвердити наші припущення про психологічні 

особливості розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів, а з іншого – засвідчили 

доцільність організації спеціального психологічного навчання з метою сприяння 

їхньому розвитку.  

 

Основні наукові результати розділу опубліковано у 2 працях, серед який 1 – 

у фаховому виданні [48, 57]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

 

У розділі висвітлені психологічні особливості розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій. Наведено результати формувального 

експерименту та визначено складові компоненти професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів, що є найбільш чутливими до впливу під час набуття 

професійної компетентності та становлення менеджера-професіонала.  

 

 

3.1. Мета, завдання та етапи перебігу формувального експерименту 

спрямованого на визначення особливостей розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій 

 

 

Висвітлення змісту цього підрозділу передбачає, на наш погляд, розгляд таких 

питань:  

− визначення мети, завдань та змісту формувального експерименту; 

− характеристика вибірки; 

− характеристика етапів перебігу формувального експерименту. 

 

Розпочнемо з визначення мети, завдань та змісту формувального 

експерименту.  

Для з’ясування психологічних особливостей розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій нами був проведений формувальний експеримент, опис 

перебігу якого наведений нижче.  
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На констатувальному етапі емпіричного дослідження було визначено складові 

п’яти компонентів ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій. У мотиваційному 

компоненті – це орієнтація на досягнення успіху, готовність до ризику та ставлення 

до власної професії; у когнітивному – професійна обізнаність і тип мислення; в 

операційному – креативність, організаційні здібності та стиль управління; у 

комунікативному – комунікативні здібності, асертивність та стратегії розв’язання 

конфліктів; у рефлексивному – рефлексивність, відповідальність та готовність до 

змін. Логіка функціонування окреслених компонентів ПЗЯ майбутніх менеджерів та 

їхніх складових ґрунтується на принципі їхньої трансформації під час професійної 

підготовки, опанування професії та становлення менеджера-професіонала. 

Визначені на констатувальному етапі дослідження рівні розвитку компонентів 

ПЗЯ майбутніх менеджерів на різних етапах навчання дали змогу виявити складові, 

які недостатньо розвинуті у майбутніх менеджерів організацій. Особливої уваги у 

цьому контексті заслуговують комунікативний та рефлексивний компоненти. 

Окрім цього, за проективною методикою виявлення мотиваційної специфіки 

майбутніх менеджерів нами виокремлені індикатори, за якими студенти-менеджери 

відчувають найбільші труднощі у майбутній роботі: острахи перед успішним 

виконанням професійних обов’язків; спроможність вибору правильних інструментів 

та стратегій управління підлеглими; спроможність адекватно реагувати на рухливі 

змінні у професійній діяльності. Таким чином, було вирішено аналізувати 

особливості формування ПЗЯ студентів-менеджерів не тільки через комунікативний 

та рефлексивний компоненти, а і за допомогою тих складових, які тісно пов’язані з 

уявними труднощами майбутніх менеджерів: орієнтацією на досягнення успіху і 

ставлення до власної професії (мотиваційний компонент), стиль управління 

(операційний компонент) та готовність до змін (рефлексивний компонент).    

Отже, нами було зроблено припущення, що активізація комунікативного 

компоненту ПЗЯ (як найбільш значимого) під час навчального процесу зумовить 

розвиток інших компонентів ПЗЯ, з якими у студентів-менеджерів виникають 

очікувані труднощі, пов’язані з виконанням майбутніх професійних обов’язків: 

мотиваційного, операційного та рефлексивного; формування комунікативного 
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компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів сприятиме доланню їхніх острахів щодо 

обраної професії, а також якісно покращить комунікативні стратегії взаємодії з 

іншими учасниками професійного середовища.    

Виходячи з результатів констатувального етапу дослідження, згідно з якими 

одним із основних конструктів ієрархічної структури складових ПЗЯ майбутніх 

менеджерів є ефективна комунікація, за залежну змінну у формувальному 

експерименті ми приймаємо комунікативний компонент ПЗЯ. Як вже було 

зазначено, комунікативний компонент визначає спроможність майбутніх фахівців 

ефективно обмінюватись інформацією, спілкуватися та взаємодіяти з іншими 

людьми. До складових комунікативного компоненту ми віднесли: комунікативні 

здібності, асертивність та стратегії розв’язання конфліктних ситуацій. 

 За незалежну змінну ми визначаємо експериментальний вплив, який 

реалізовуватиметься за допомогою стимульних завдань під час проведення 

тренінгових занять з елементами самостійної посттренінгової практики.  

Проведене констатувальне дослідження виявило, що загалом 68,0% 

досліджуваних студентів-менеджерів мають недостатній рівень розвитку ПЗЯ. 

Значна кількість (20,0%) студентів має низький, а 48,0% (майже половина від усієї 

вибірки) досліджуваних – середній рівень сформованості зазначених якостей. 

Враховуючи отримані результати, метою формувального експерименту стало 

визначення психологічних особливостей розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій. 

Таким чином, формувальний експеримент був здійснений з метою розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій в умовах 

спеціально організованого навчання. Основними завданнями формувального 

експерименту було визначено: 1) розроблення тренінгової програми, спрямованої на 

розвиток ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій, зокрема комунікативного 

компоненту; 2) проведення власне формувального експерименту за схемою: 

попереднє опитування – вплив на залежну змінну – контрольне опитування; 

3) аналіз та інтерпретація змін, що відбулися у структурі ПЗЯ досліджуваних 
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внаслідок експериментального впливу і визначення психологічних особливостей 

розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій. 

Перейдемо до характеристика вибірки. 

Загальна сукупність випробуваних на етапі формувального експерименту – 61 

особа. Експериментальна група складалася з 31 студента віком від 19 до 23 років, з 

яких 8 осіб – чоловіки (25%) і 23 особи – жінки (75% відповідно). Контрольна група 

складалась із 30 студентів віком від 19 до 26 років, з яких 10 осіб – чоловіки (33,4%) 

та 20 осіб – жінки (66,6% відповідно).  

 Усі учасники дослідження – студенти-менеджери третього-четвертого курсів 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. Студентів-менеджерів третього-четвертого курсів було обрано свідомо, 

адже саме на цей період припадає екватор навчання, і у студентів починає 

формуватися образ майбутньої професії через вивчення дисциплін професійного 

циклу та уявлення про менеджера-професіонала окреслюється не тільки в 

теоретичному, а й почасти у практичному вимірі.   

Перейдемо до характеристики етапів перебігу формувального експерименту.  

У якості засобу експериментального впливу на майбутніх менеджерів ми 

використали соціально-психологічний тренінг, який у найширшому розумінні є 

практикою психологічного впливу, що ґрунтується на методах групової роботи. З 

метою залучення учасників експериментальної групи до активної спільної роботи 

кількість учасників навчальної тренінгової групи не  перевищувала 16 осіб.  

У процесі соціально-психологічного тренінгу, як зазначає Л.В. Пляка [145], 

використовують низку ефективних методичних прийомів: групові дискусії, ігрові 

методи, аналіз конкретних ситуацій, вербальні і невербальні техніки, які спрямовані 

на засвоєння теоретичних знань через відпрацювання на практиці, що дає змогу 

практично відтворити комунікативні вміння, у цікавій і доступній формі 

оволодівати знаннями, необхідними для розвитку професійних комунікативних 

здібностей [145]. 

Розробляючи тренінгові програму, ми також керувалися принципами 

«контекстного навчання» [36], та «ситуаційного навчання» [148] як  дієвих сучасних 
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технологій, що дають змогу студенту виступати в активній позиції та активізувати 

креативність, спілкування, продуктивність мисленнєвих процесів. Лексема 

«контекст» трактується у словнику як інформація, що дає змогу встановити щось, 

що входить до його складу [132, с. 882]. У нашому дослідженні під контекстним 

навчанням розуміється створення спеціальних умов через використання 

інтерактивних форм, які допомагають наблизити майбутніх менеджерів до їхньої 

майбутньої професійної діяльності та вплинути на розвиток їхніх ПЗЯ. Ситуаційне 

ж навчання створює можливості для кожного студента отримати зворотній зв’язок 

щодо своїх дій та вчинків, а також відрефлексіювати ухвалене рішення [148]. 

Оскільки вище було показано, що рівень розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів  

залежить від розвиту їхніх компонентів та складових, під час розробки тренінгової 

програми ми здійснили добір форм та методів, спрямованих на розвиток усіх 

складових  професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій.  

Під час розробки тренінгової програми з метою корегування розвитку 

мотиваційного компоненту було взято до уваги виявлену недостатню орієнтацію 

майбутніх менеджерів на успіх, переважання зовнішніх мотивів над внутрішніми, 

певні переживання стосовно очікувань від майбутньої професії.  

Під час розробки заходів щодо розвитку складових когнітивного компоненту 

майбутніх менеджерів організацій було враховано: недостатній рівень професійної 

обізнаності досліджуваних, що виявляється у рівні засвоєння професійних знань, та 

недостатню гнучкість стилю мислення. На нашу думку, на цей компонент має 

опосередкований вплив сам процес професійної підготовки у вищому навчальному 

закладі освіти, вивчення дисциплін професійного спрямування та аналіз спеціальних 

професійних кейсів. 

У контексті розвитку операційного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів 

зроблено акцент на недостатній рівень розвитку організаційних здібностей, 

креативності та відсутність гнучкого стилю управління у досліджуваних. 

Аналізуючи рівень розвитку комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій, встановлено, що лише 29,8% досліджуваних 

характеризуються високим рівнем розвитку цього компоненту. Така статистика 
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невтішна, адже специфіка роботи менеджерів передбачає постійну взаємодію з 

людьми та спілкування. Тому під час розроблення заходів щодо розвитку складових 

комунікативного компоненту ПЗЯ ми звернули увагу на такі якості, як 

комунікативні здібності, асертивність та стратегії розв’язання конфліктних ситуацій. 

Окремої уваги заслуговує розвиток рефлексивного компоненту, який у 

досліджуваних розвинений найгірше. Адже лише 20,0% респондентів мають 

високий рівень його розвитку. На нашу думку, розвиткові зазначеного компоненту 

сприятиме сама форма впливу (соціально-психологічний тренінг) та виконання 

спеціальних домашніх завдань, які вимагатимуть від студентів відповідальності та 

рефлексивності.  

Згідно з логікою дослідження психологічних особливостей розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій, формувальний експеримент проводився у три 

етапи, кожен із яких реалізовувався у кількох підетапах (рис. 3.1).  

 

Етап 1. Підготовчий 

Підетап 1. Підготовка оновленої анкети, спрямованої на дослідження ПЗЯ 

респондентів  відповідно до завдань експериментальної частини дослідження.                  

Підетап 2. Розробка тренінгової програми, спрямованої на розвиток ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій.  

Підетап 3. Формування тренінгових груп.   

Етап 2. Основний 

Підетап 1. Констатування рівня розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів – до 

корекційного впливу.   

Підетап 2. Організація та проведення тренінгу.   

Підетап 3. Контрольний замір (анкетування) з метою перевірки змін у рівні 

розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів – у результаті тренінгового впливу.                                             

Етап 3. Аналітичний 

Підетап 1. Аналіз психологічних особливостей ПЗЯ майбутніх менеджерів 

в експериментальній групі.  

Підетап 2. Аналіз психологічних особливостей ПЗЯ майбутніх менеджерів 

в контрольній групі. 

Підетап 3. Узагальнення отриманих результатів та формулювання 

висновків.         
 

Рис. 3.1. Етапи експериментального дослідження психологічних 

особливостей формування ПЗЯ майбутніх менеджерів 
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Для перевірки ефективності розробленої тренінгової програми було створено 

експериментальну і контрольну групи, які навчалися у ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти». 

В експериментальній групі навчання відбувалось за тренінговою програмою 

розробленою авторкою, в контрольній групі навчання мало традиційний 

характер(рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема проведення формувального експерименту в 

експериментальній і контрольній групах 

 

Із метою аналізу особливостей формування ПЗЯ майбутніх менеджерів під час 

формувального експерименту нашого дослідження було використано  анкетування 

студентів.Слід зазначити, шо контрольне опитування відбувалося через кілька днів 

після проведення останнього тренінгового заняття щоб: 1) нівелювати вплив на 

результати опитування емоційної складової участі в тренінгу; 2) мати змогу 

відстежити вже усвідомлені й прийняті учасниками, а отже й певною мірою усталені 

зміни комунікативного компоненту ПЗЯ випробуваних. Інтерпретація отриманих 

результатів здійснювалася шляхом попарного порівняння двох зрізів у двох групах – 

експериментальній і контрольній. Для порівняння отриманих даних і визначення 

статистично значущих відмінностей у прояві психологічних особливостей ПЗЯ 

Експериментальна група 

Попереднє 

опитування 

Експериментальний 

вплив 
Контрольне 

опитування 

Контрольна група 

Попереднє 

опитування 

Контрольне 

опитування 
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майбутніх менеджерів ми скористалися G-критеріємзнаків, що використовується 

для з’ясування зрушень від першого до другого вимірювання на одній і тій самій 

вибірці.  

Отже, аналіз психологічних особливостей формування ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій дозволить віднайти ті закономірності й індикатори, 

актуалізація яких дасть змогу вивести студентів-менеджерів на новий професійний 

рівень, а також у подальшому оптимізувати наявну академічну систему освіти, за 

якою розуміння менеджера-професіонала перебуватиме не лише в площині 

академічної успішності, а й в контексті формування та розвитку його професійно 

значущих якостей.  

 Таким чином, створення тренінгової програми, спрямованої на розвиток 

професійно значущих якостей менеджерів організацій та впровадження її у процес 

фахової підготовки майбутніх, є важливими для розв’язання науково-практичних 

завдань розвитку вищої освіти в Україні. 

 

 

3.2. Програма психологічних тренінгових занять «Розвиток професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів» 

 

 

Висвітлення змісту цього підрозділу передбачає, на наш погляд, розгляд таких 

питань:  

− особливості розробки тренінгової програми, спрямованої на розвиток ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій; 

− характеристики тренінгової програми «Розвиток професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій»; 

− змістовна характеристика модулів тренінгової програми та використаних 

вправ. 
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Видається логічним детально зупинитися, власне, на підетапі розробки 

тренінгової програми, спрямованої на  розвиток ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій. 

Одним із першочергових завдань експериментального дослідження 

психологічних особливостей розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів було визначено 

розробку тренінгової програми, спрямованої, у першу чергу, на розвиток 

комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів, та опосередковано через 

принципи контекстного навчання на всі інші компоненти. Це зумовлено тим, що, на 

констатувальному етапі дослідження аналіз результатів очікування майбутніх 

менеджерів від професії (за проективною методикою) виявив, що більшість 

респондентів серед найбільших труднощів у майбутній роботі вбачають можливі 

проблеми з комунікацією у колективі, з підлеглими чи керівництвом. Відповідно до 

цього, нами було обрано комунікативний компонент ПЗЯ майбутніх менеджерів як 

такий, який максимально швидко наблизить майбутніх менеджерів до 

високопрофесійного рівня.  

Беручи до уваги виявлені проблеми у розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій, вважаємо найбільш доцільними методами для 

їхнього розвитку активні групові методи: мозкові штурми, дискусії, рольові ігри, 

психогімнастичні прийоми, тренінги, які важливо доповнити домашніми 

завданнями, методами для індивідуальної самостійної роботи. 

Метод «мозкового штурму» є традиційним методом активізації творчої та 

мисленнєвої діяльності, прийняття нестандартних рішень, освоєння нового. Його 

застосування сприяє розвитку навичок слухання та об’єднання групи. Необхідно 

зазначити, що ефективність такого методу забезпечується завдяки дотримуванню 

основних правил мозкового штурму: відсутності критики, рівноправності учасників, 

заохочення ідей. Нами було запропоновано орієнтовний перелік тем для мозкових 

штурмів, які можуть використовуватися в цьому формувальному експерименті: 

«Професійно значущі якості майбутнього менеджера», «Функції менеджера в 

організації», «Ефективна комунікація»  та ін. 
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Добре зарекомендував себе такий метод, як аналіз ситуацій, який є  похідним 

від дискусії. На нашу думку, доцільно використовувати ситуації, пов’язані з 

майбутньою професійною діяльністю, які фіксують успішні та неуспішні моменти 

фахівця. Це дозволяє учасникам окреслити свої труднощі в оволодінні новими 

патернами поведінки, усвідомити свою роль у цій ситуації, оцінити свої дії. Зокрема, 

прикладами аналізу ситуацій у програмі з розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій були моменти, коли підлеглий неправильно виконував завдання 

керівника чи відмовлявся взагалі щось робити, посилаючись, що це не входить до 

його обов’язків. Учасникам потрібно було розробити алгоритми дій у таких 

ситуаціях.  

Застосування дискусій сприяло розвитку мотиваційної та когнітивної 

складової ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій; здатності до децентрації, уміння 

доносити свою думку, слухати та чути,  знаходити загальне у протилежному, 

відходити від стереотипів, приймати думку опонента тощо. Наприклад, учасники 

мали дискусії за такими темами: «Успішний професіонал: Хто він?», «Секрети 

ефективної взаємодії» та ін. 

Ще одним активним методом, який ми застосували, стали рольові ігри. Вони 

активізують креативність учасників, дають можливість відстежувати особливості 

поведінки під час міжособистісної взаємодії та виконання певної соціальної ролі. 

Розігрування ролей дозволяє учасникам вийти на межі особистих рамок, побувати в 

різних ролях з різними патернами поведінки. Це допомагає виразити приховані 

почуття та вивільнити накопичені переживання. У процесі участі в рольовій грі 

учасники не лише розвивають психологічну спостережливість, а й поглиблюють 

власну емоційну обізнаність, відповідальність, мають змогу проявляти гнучкість, 

розвивати навички аналізу відмінностей конструктивного та неконструктивного 

реагування в напружених ситуаціях. 

Також було передбачено використання психогімнастичних вправ, 

спрямованих на розслаблення, зняття експресивно-рухових затисків, які 

супроводжують психологічні бар’єри під час спілкування та тренінгових вправ, 
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кожна з яких мала свою мету та завдання і була спрямована на розвиток конкретної 

навички чи якості.  

З метою поглиблення та закріплення опрацьованої інформації і набутого 

досвіду учасники формувального експерименту отримували домашні завдання для 

самостійної роботи. 

Беручи до уваги той факт, що на момент проведення формувального 

експерименту респонденти перебували в навчальному процесі, проведення одного 

кількаденного тренінгу було неможливим. Тому оптимальним варіантом стало 

проведення кількох окремих практично-тренінгових занять з елементами соціально-

психологічного тренінгу, виконання та перевірки домашніх завдань. Програма 

розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів складалась із трьох одноденних тренінгових 

модулів (один раз на тиждень по шість годин), а також з трьох самостійних 

домашніх завдань, вступного та завершального заняття.  

Отже, розроблена нами тренінгова програма складалась із 3-х модулів та була 

розрахована на 45 годин (1,5 кредити), з яких 30 годин аудиторної роботи (2 акад. 

годин – вступ до тренінгу, 3 тренінгові сесії по 6 годин; 2 академічні години – 

завершення тренінгу, 6 акад. години на перевірку та обговорення домашніх завдань) 

та 17 год. самостійної роботи (для виконання творчих завдань та рефлексії).  

Перейдемо до характеристики тренінгової програми «Розвиток професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій». 

Мета тренінгової програми: розвиток у майбутніх менеджерів організацій 

професійно значущих якостей для підвищення їхньої конкурентоспроможності в 

сучасних умовах.   

Завдання тренінгової програми: 

1) опанування менеджерами організацій знаннями про професійно значущі 

якості, що необхідні їм для майбутньої діяльності; 

2) ознайомлення майбутніх менеджерів із методами та прийомами 

діагности психологічних характеристик особистості, які впливають на розвиток 

професійно значущих якостей; 



193 

 

3) оволодіння вміннями та навичками виконання конкретних професійних 

завдань, які виникають у процесі здійснення майбутньої діяльності, використовуючи 

для цього власні професійно значущі якості. 

Перший модуль був спрямований на розвиток комунікативних здібностей 

майбутніх менеджерів, другий – на розвиток їхньої асертивності, а третій – на 

формування оптимальних і ефективних стратегій розв’язання конфліктних ситуацій. 

Також кожен модуль вміщував у собі такі завдання та форму їхньої реалізації, що 

сприяли розвитку мотиваційного, когнітивного, операційного та рефлексивного 

компонентів. Варто зазначити, що всі завдання тренінгової програми були 

побудовані з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності менеджерів 

організацій та ґрунтувалися на реальних управлінських кейсах.  

Видається логічним надати програму розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій, яка складалась із трьох взаємопов’язаних модулів (табл. 3.1).  

Зазначаємо, що лише системна реалізація всіх трьох тематичних модулів 

забезпечують досягнення в цілому поставленої мети тренінгової програми. 

Перейдемо до змістовної характеристики модулів тренінгової програми і 

використаних вправ. 

Перед початком тренінгу проведено вступне заняття, на якому студентів 

було ознайомлено з програмою тренінгу, метою та завданнями; учасники озвучили 

свої очікування від цієї програми, обговорили графік зустрічей, прийняли правила 

роботи групи та заповнили вхідну анкету.  

Криголам: на цьому етапі було використано вправу на знайоство, під час якої 

кожен учасник говорив своє їм’я, а також вказував, чому його так назвали. 

Вивчення очікувань. Учасники на стікерах  зеленого кольору записували три 

навички, які вони хотіли удосконалити чи розвинути у себе під час тренінгової 

програми, а на червоному – свої побоювання та тривоги, тобто чого б їм не хотілося 

під час занять. 
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Таблиця 3.1 

Тренінгова програма «Розвиток професійно значущих якостей майбутніх  

менеджерів організацій» 

Етап 

Кіл-

ть 

год. 

Мета Зміст 

Вступна частина 2 

Ознайомлення учасників 

тренінгу з правилами, 

надання первинних 

уявлень про поняття ПЗЯ  

менеджера організацій. 

1. Вхідне анкетування учасників  

2. Ознайомлення з правилами 

тренінгової роботи. 

3. Вивчення очікувань від 

тренінгу 

4. Представлення учасників 

5. Міні-лекція «Професійно 

значущі якості менеджера 

організацій». 

Домашнє 

завдання 
3 

Візуалізація образу 

успішного професіонала з 

метою усвідомлення 

учасниками професійного 

Я-образу, розвиток 

креативного потенціалу. 

У техніці «колаж» завдання 

створити портрет «успішного 

менеджера-професіонала». 

Перевірка та 

презентація 

домашнього 

завдання 

2 

Відпрацювання навичок 

презентації та 

самопрезентації, 

обґрунтування власної 

думки перед іншими. 

Презентація створених колажів 

перед учасниками тренінгу, 

обґрунтування створених 

портретів, відповіді на запитання 

та рефлексія. 

Модуль 1: 

Розвиток 

комунікативних 

здібностей 

6 

Опанування навичками 

ефективної комунікації, 

активного слухання, 

уміння чітко та лаконічно 

висловлювати та доводи 

власну думку. 

1. Продовження знайомства з 

учасниками та виконання вправ 

на згуртування групи; 

2. виконання вправ, 

спрямованих на розвиток 

комунікативних умінь; 

3. розбір та обговорення 

кейсів, пов’язаних із виконанням 

професійних функцій 

майбутніми менеджерами. 

Домашнє 

завдання 
10 

Візуалізація образу 

успішного професіонала з 

метою усвідомлення 

учасниками професійного 

Я-образу. 

Завдання прочитати художню 

книжку про бізнес на вибір: Лі 

Якокка «Кар’єра менеджера»; 

Генрі Форд «Моє життя, мої 

досягнення»; Пітер Друкер 

«Енциклопедія менеджменту». 

Розроблення рецепту, алгоритму  

успішного менеджера  (опис, 

твір, перелік рис, схематизація). 

Перевірка та 

презентація 
2 

Набуття навичок 

презентації, уміння 

Презентація своїх творчих робіт, 

дискусія між учасниками, 
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домашнього 

завдання 

відкрито та прямо 

висловлювати свої 

думки; конструктивно 

критикувати та адекватно 

сприймати критику на 

свою адресу. 

рефлексія. 

Модуль 2: 

Розвиток 

асертивності у 

професійній 

взаємодії 

6 

Оволодіння навичками 

впевненої поведінки в 

міжособистісних 

відносинах. 

1. Міні-лекція «Правила 

асертивної поведінки»; 

2. виконання вправ, 

спрямованих на розвиток 

асертивної поведінки у 

майбутніх менеджерів; 

3. виконання вправ для 

розвитку спостережливості, 

набуття вмінь виявляти та 

розуміти різні емоційні стани. 

Домашнє 

завдання 
4 

Аналіз специфіки 

майбутньої професійної 

діяльності, способів 

вирішення різних 

робочих ситуацій; 

створення в уяві 

студентів образу 

професіонала-менеджера 

на прикладі художнього 

фільму. 

Перегляд художнього фільму 

про ведення бізнесу та 

управління людьми. Написання 

есе за результатами перегляду. 

Пошук відповідей на запитання: 

що допомагало героям фільму 

досягти успіху? Які якості 

спостерігалися у менеджерів? 

Які принципи управління вони 

використовували? 

Перевірка та 

презентація 

домашнього 

завдання 

2 Візуалізація образу 

успішного професіонала, 

відпрацювання навичок 

взаємодії та переконання   

інших, презентація та 

донесення власної думки 

до інших.  

Об’єднання учасників в міні 

групи за назвами фільмів які 

вони дивились, обговорення та 

презентація своїх есе в міні-

групах, напрацювання спільних 

результатів та презентація їх 

перед іншими групами, 

рефлексія. 

Модуль 3. 

Розвиток вмінь 

конструктивного 

розв’язання 

конфліктів у 

професійній 

діяльності 

6 

Відпрацювання навичок 

конструктивної 

взаємодії з навколишніми 

(майбутніми колегами) 

ефективного вирішення 

конфліктних ситуацій. 

1. Виконання вправ, 

спрямованих на розвиток різних 

стилів взаємодії у конфліктних 

ситуаціях; 

2. розбір кейсів, пов’язаних із 

конфліктними ситуаціями в 

роботі менеджера.  

3. Рольові ігри та дискусії. 

Завершення 

тренінгу 

2 Підведення підсумків 

тренінгової роботи, 

визначення якісних та 

кількісних змін у рівнях 

розвитку ПЗЯ учасників 

тренінгу. 

1. Підведення підсумків 

тренінгової роботи; 

2. проведення контрольного 

анкетування. 
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Мозковий штурм. Визначення правил групової роботи. Учасники в міні-

групах напрацювали правила, які, на їхню думку, будуть продуктивно сприяти 

досягненню мети та завдань тренінгу. Потім кожна група презентувала свої 

напрацювання, а тренер фіксувала правила на фліпчарті, створюючи спільний 

список. Далі відбулося голосування за правила, і кожен учасник тренінгу мав 

підійти та поставити свій підпис на фліпчарті з правилами. Це дозволило залучити 

до процесу всіх учасників та сформувати у них відповідальність за дотримання 

правил і групових норм.  

Мультимедійна презентація. Міні-лекція «Професійно значущі якості 

менеджерів організацій» для актуалізації теми тренінгу. 

Домашнє завдання. Мало творчий характер і виконувалося в техніці колажу, 

що дозволило зняти бар’єри у візуалізації результатів та задіяти наочно-образне і 

абстрактно-символічне мислення та креативність, порефлексувати та краще уявити 

майбутній Я-образ. 

Таке заняття допомогло учасникам знизити рівень тривожності щодо участі в 

програмі розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів, ближче познайомитися один з одним 

та з тренером.  

Модуль 1. «Розвиток комунікативних здібностей» 

Перший тренінговий модуль був спрямований на розкриття комунікативних 

здібностей випробуваних та передбачав 18 годин практики, з яких шість годин 

навчання проходило у вигляді тренінгового заняття, а 10 –у вигляді домашньої 

самостійної роботи;  на перевірку домашнього завдання та рефлексію було 

витрачено дві години.   

Вступ до тренінгової сесії: вправа на знайомство «Візитівка», у якій кожному 

з учасників було запропоновано представитися та охарактеризувати себе трьома 

словами, обґрунтувавши їхнє значення. Після першої вправи учасники тренінгу 

озвучили свої очікування від першого модуля тренінгу, продемонстрували свою 

зацікавленість; тренер зіставила очікування учасників з цілями та завданнями 

тренінгу, актуалізувала правила, ухвалені групою на вступному занятті (наприклад, 

говорити по черзі, виявляти активність, вимкнути звук мобільних телефонів, 
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мінімізувати оцінкові судження інших учасників, Я-висловлювання, надавати 

максимальний зворотній зв’язок, бути щирими).  

Інформаційний блок: Міні-лекція «Комунікація як функція менеджера», яка 

мала на меті показати значення ефективної комунікації у професійній діяльності 

менеджера, її особливості та різновиди. Учасники також мали змогу обговорити 

ключові моменти лекції, висловити свою думку щодо значення комунікації у роботі 

менеджера. 

Практичний блок. Виконання вправи «Передати одним словом» мало на меті 

наголосити на важливості інтонації у процесії комунікації. Учасникам тренінгу 

надавався перелік емоцій: радість, подив, жаль, розчарування, підозрілість, смуток, 

веселощі, холодна байдужість, спокій, зацікавленість, впевненість, бажання 

допомогти, втома, хвилювання, ентузіазм. Згідно з цими емоціями необхідно було 

проговорити фразу «Добрий день». Решта учасників за інтонацією мала вгадати 

назву самих емоцій [115, с.107-109]. Після проходження вправи учасники тренінгу 

надавали зворотній зв’язок щодо труднощів та відчуттів під час роботи, визначали 

важливість використання адекватних емоцій під час виконання професійних 

завдань. Учасники дискутували з приводу того, заважають чи допомагають емоції в 

професійному житті. 

Метою наступної вправи – «Моя асоціація», яка є авторської розробкою, – 

була актуалізація знань учасників про професійно значущі якості менеджерів 

організацій, виявлення їхньої професійної самоідентичності. Учасникам необхідно 

було підібрати асоціації до слів із переліку, пов’язаного з професійною діяльністю. 

А саме: людина, діяльність, менеджер, навчання, вибір, менеджмент, 

спостереження, професія, розвиток, якості, оцінка, викладач, персонал, управління, 

особистість, професіонал, лідер, керівник, фахівець, я. Після виконання вправи 

учасники надавали зворотній зв’язок щодо складності її виконання, проводили 

паралелі між власною особистістю та уявленням про менеджера, завдяки асоціаціям 

намагалися створити портрет успішного менеджера.   

Надалі учасникам тренінгу була запропонована вправа «Ефективна 

комунікація», за якою випробувані методом мозкового штурму обговорювали та 
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виявляли правила ефективної комунікації. Під час виконання вправи було 

визначено, що для ефективного «слухання» необхідно: уважно слухати 

співрозмовника (колегу, підлеглого, керівника), намагатися зрозуміти підтекст, 

проявити емпатію; для ефективного «говоріння» – цікавитися думкою партнера з 

комунікації про предмет обговорення, уточнювати ступінь розуміння власних слів, 

відкритість до повторення інформації (якщо є відчуття, що співрозмовник не 

розуміє сказаного).     

Вправа «Сірники» мала на меті напрацювати навички формулювання чітких 

завдань, моделюючи взаємодію менеджер-підлеглий, а також чітко доносити свою 

думку до інших. Хід виконання вправи: учасники мають, скласти певну фігуру із 10 

сірників, керуючись лише інструкцією партнера з виконання вправи. Результати 

багатьох здивували та засвідчили, наскільки іноді важко донести своє бачення 

ситуації і як життєвий досвід впливає на сприйняття людиною певної ситуації.  

Наступна вправа – «Зіпсований телефон» – мала на меті продемонструвати 

бар’єри і труднощі, які виникають у професійному спілкуванні. За умовами вправи, 

учасник повинен передати запропоноване повідомлення сусідові праворуч, але не 

повторюючи при цьому жодного із використаних у повідомленні слів. 

Обговорюючи результати вправи, учасники мали змогу поміркувати над причинами 

зміни змісту інформації чи завдання під час її передачі від директора до виконавця; 

про фактори, які на це впливають; про наслідки та способи уникнення викривлення 

змісту інформації. Ця вправа також розвиває різні типи мислення учасників. 

Наступна вправа – «Вавилонська вежа» – була спрямована на підвищення 

рівня згуртування і взаємодії у групі, розвиток навичок невербальної комунікації.  

Ця вправа, крім основного завдання, мала на меті ще й підвищити рівень 

організаційних здібностей студентів та їхню зорієнтованість на досягнення успіху. 

Адже це була командна робота, яка передбачала наявність переможця.   

Вправа «Автобус» мала на меті закріпити результати попередньої вправи та 

навчати учасників використовувати для досягнення мети весь арсенал 

комунікативних засобів, як вербальних, так і невербальних. Вона проводилась у 

надзвичайно веселій атмосфері і дала змогу підняти настрій та рівень групової 
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згуртованості. Учасникам потрібно було домовитися про зустріч з партнером  по грі, 

уявляючи що вони їдуть в різних автобусах і не чують один одного. Ця вправа 

опосередковано мала вплив і на розвиток креативності учасників.  

Наступна вправа – «Слухати і чути» [192, с.100]. Учасникам тренінгу було 

запропоновано правила ефективного слухання: повна концентрація на 

співрозмовникові (зосередження уваги не лише на словах, але й на позі, міміці, 

жестикуляції), перевірка правильного розуміння слів співрозмовника, відсутність 

порад та оцінок. Після цього всіх учасників було поділено на пари, де одна особа – 

доповідач, а друга – слухач. Спочатку доповідач протягом п’яти хвилин розповідає 

слухачу про свої проблеми та труднощі в спілкуванні. Слухач дотримується правила 

ефективного слухання і, таким чином, допомагає доповідачеві розповідати про себе. 

Через п’ять хвилин доповідач надає однохвилинний зворотній зв’язок слухачеві 

щодо сприятливих стратегій, вжитих останнім для їхньої успішної комунікації.  

Після цього доповідач протягом п’яти хвилин розповідає про свої сильні 

сторони у спілкуванні, про те, що йому допомагає встановлювати контакти, 

будувати взаємовідносини з іншими. Після завершення слухач за п’ять хвилин 

повторює доповідачеві, що він зрозумів із двох його розповідей (про труднощі та 

проблеми, а також про сильні сторони в спілкуванні). Впродовж п’яти хвилин 

доповідач мовчить і лише рухом голови показує свою згоду чи незгоду з тим, що 

говорить слухач. Якщо він робить негативний рух головою на знак того, що його 

неправильно зрозуміли, то слухач повинен виправлятися, доки не одержить 

підтвердження правильності своїх слів. Після того, як слухач скаже все, що він 

запам’ятав із двох розповідей доповідача, останній зазначає, що було пропущено чи 

перекручено. У другій частині вправи учасники пари міняються ролями. Усі чотири 

кроки вправи повторюються. Під час обговорення вправи учасники надають 

зворотній зв’язок щодо особливостей виконання запропонованих правил, про 

складність/легкість розповідей про власні сильні/слабкі сторони, про вплив 

зворотної реакції партнера з комунікації тощо.  

Далі учасники тренінгу пройшли вправу «Подарунок по колу». Мета вправи – 

створити привітну атмосферу, позитивний клімат та надати ресурс на завершення 
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дня, відпрацювати невербальні навички. Учасники повинні подарувати сусідові 

ліворуч умовний подарунок (враження, предмет тощо), враховуючи його інтереси – 

невербально, за допомогою жестів, пантоміми.  

Виконання останньої вправи «Реклама» дало змогу учасникам відпрацювати 

навички самопрезентації та презентації продукту своєї компанії. Ця вправа також 

допомогла сформувати зорієнтованість на досягнення успіху та власний позитивний 

професійний Я-образ.  

Психогімнастичний блок. Між вправами, спрямованими на розвиток 

комунікативних вмінь, учасники виконували завдання для актуалізації уваги та 

включення у процес діяльності, а саме «Біг руками», «Олівці». Також ці вправи 

допомогли підняти віру учасників у власні сили. 

Підведення підсумків роботи. Після завершення останньої вправи учасники 

тренінгу надали зворотній зв’язок щодо своїх очікувань та здобутих навичок від 

першого модуля занять, а також отримали домашнє завдання. Підведення підсумків 

відбувалась за допомогою вправи «Ресторан». Учасникам потрібно було уявити, що 

весь тренінговий день вони провели у ресторані,  а процес навчання – це дегустація 

різноманітних страв. Після цього треба було продовжити такі фрази: «Я з’їв би ще 

цього ...», «Найбільше мені сподобалося ...», «Я майже переварив...», «Я переїв ...», 

«Будь ласка, додайте...» 

Домашнє завдання було спрямовано на самостійний аналіз додаткової 

літератури про комунікативні особливості роботи практиків менеджерів-

професіоналів за такими джерелами (на вибір): Лі Якокка «Кар’єра менеджера», 

Генрі Форд «Моє життя, мої досягнення», Пітер Друкер «Енциклопедія 

менеджменту». За опрацьованими джерелами необхідно було зробити портрет 

успішного менеджера. Портрет можна було зобразити в будь-якій техніці: колажі, 

описі, творі, переліку рис, схематично. Орієнтовний час виконання домашнього 

завдання – дев’ять годин.  

Презентація домашнього завдання відбувалась у формі дискусії, де кожен мав 

право висловити свою думку щодо роботи іншого. Це формує в учасників 

відповідальність, вміння оцінювати та контролювати виконання завдання, що є 
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специфікою майбутньої діяльності, а також чітко та обґрунтовано викладати свої 

думки і переконання. Деякі студенти відмовилися від звичного читання книги, а 

прослухали її в аудіоформаті, що свідчить, на нашу думку, про їхню креативність, 

гнучкість, певну готовність до змін  (винахідливість) у мінливому сучасному світі.  

Модуль 2. «Розвиток асертивності у професійній взаємодії» 

Другий модуль тренінгу був спрямований на розвиток навичок асертивної 

поведінки.  

Вступ до тренінгової сесії:  

− Ознайомлення учасників з програмою та метою цієї тренінгової сесії; 

− актуалізація попереднього досвіду за допомогою запитань: Які навички 

вам знадобляться у виконанні майбутніх професійних обов’язків? Який секрет 

успішної комунікації ви для себе сформували після першого заняття? Що ви вже 

змінили у процесі своєї комунікації? 

− Створення привітної атмосфери, продовження знайомства – вправа 

«Повтори за мною» (авторська модифікація). Кожен учасник розповів, захоплення, 

уподобання та хобі. Після завершення учасники тренінгу пригадали основні правила 

роботи групи. 

Інформаційний блок. Міні-лекція про асертивність та асертивну поведінку, її 

особливості й основні правила. 

Практичний блок. Для закріплення інформації було запропоновано вправу 

«Скажи «Ні», яка передбачає розвиток навичок асертивної поведінки та умінь 

давати аргументовану відмову в ситуації вибору. 

Наступною вправою було завдання «Оптимальні варіанти» [44, с. 234]. 

Учасники об’єдналися в групи по 3-4 особи для розв’язання конфліктних ситуацій. 

Вони продемонстрували різні стратегії розв’язання конфліктів: найбільш екологічну 

(з найменшими витратами сил), впевнену, агресивну та сором’язливу. Після 

завершення вправи група зробила висновок, що гнучкість у різних ситуаціях дає 

змогу бути максимально ефективним під час розв’язання конфліктних ситуацій.  

Вправа «Хто без стільця?» [45, с.240]. По колу були розставлені стільці у 

меншій кількості, ніж було осіб. Учасники ходили по колу навколо стільців і за 
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сигналом ведучого намагалися зайняти вільні стільці. Хто не встигав – вибував, при 

цьому кількість стільців продовжувала зменшуватися. Після завершення вправи на 

основі зворотнього зв’язку від учасників було зроблено висновок, що є сенс 

тренувати регуляцію поведінки, особливо в умовах невизначеності та мінливості 

ринку, в яких зазвичай і перебуває менеджер-фахівець. 

Підведення підсумків роботи. Останньою була запропонована вправа «Звіт за 

день» (авторська модифікація). Вона мала на меті підведення підсумків, 

актуалізацію засвоєної інформації та підвищення самооцінки. Учасники записали на 

папері, що їм вдалося за цей день, чим вони будуть користуватися, чого навчилися, 

основні здобутки та запитання, які варто додатково опрацювати. Після цього звіти 

перемішалися і кожен учасник витяг згідно з жеребом звіт одного з учасників групи 

і підготував урочисту промову на честь цієї людини. У промові необхідно було не 

лише визнати усі заслуги, про які йдеться у звіті, а й додати щось від себе, оцінити 

підтримку та особистий внесок іншого учасника в загальний результат, розкрити 

його потенційні можливості; за бажанням автор звіту міг додати щось від себе.  

Домашнє завдання. Для домашнього завдання було запропоновано перегляд 

художнього фільму (на вибір) на професійну тематику, а також написання есе, у 

якому необхідно було зазначити основні чинники успіху головних героїв 

(менеджерів), визначити їхні професійні якості та основні управлінські принципи. 

Перелік фільмів: «Засновник» (2016), «Стажер» (2015), «12 років рабства» (2013), 

«Стажери» (2013), «Мені б у небо» (2009), «Чумові боти» (2005), «Бойлерна» (2000), 

«Волл-Стріт» (1987). Орієнтовний час виконання завдання – чотири години. Таким 

чином, загальний час, спрямований на другий модуль розвитку комунікативного 

компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів, становить дванадцять годин.  

Під час перевірки домашнього завдання учасники відпрацювали навичку 

публічного виступу, в комфортній та безпечній атмосфері учасників групи; 

навчилися конструктивно критикувати та адекватно сприймати критику на свою 

адресу, обґрунтовано висловлювати свою думку, рефлексувати власний досвід та 

переживання.  
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Також в межах в межах другого модуля відбулася дискусія «Здатність 

управляти людьми – секрети успіху». В результаті цього учасники тренінгу 

прийшли до висновку, що найкращим варіантом є використання гнучкого стилю 

управління, тобто в роботі менеджерові потрібно керуватись принципами 

демократичного, авторитарного та ліберального стилю управління, залежно від 

ситуації. Також проведення цієї дискусії дало змогу відкоригувати уявлення 

учасників про майбутню професію та їхні очікування, адже на прикладі героїв 

фільмів студенти мали змогу прослідкувати деякі особливості роботи менеджера.  

Модуль 3. Розвиток умінь конструктивного розв’язання конфліктів у 

професійній діяльності 

Третій модуль розвитку комунікативного компоненту ПЗЯ майбутніх 

менеджерів був спрямований на пошук ефективних стратегій розв’язання 

конфліктних ситуацій і передбачав шість годин тренінгових занять. 

Вступна частина:  

- Мета, завдання та правила групової роботи. 

- Активізація діяльності, налаштування на процес, вправа «Ім’я та асоціація». 

Учасники по колу називали своє ім’я та якість, асоціацію, характеристику, що 

починається на першу літеру власного імені. Кожний наступний мав пригадати 

імена всіх попередніх учасників, а також їхні якості – за принципом снігової кулі. 

- Збір учасників тренінгового модуля. Кожен мав по черзі назвати одну дію, яку 

хоче виконати під час тренінгу, одну навичку, яку хоче відпрацювати, та одну 

емоцію, яку хоче відчути.    

Інформаційний блок. Міні-лекція «Управління конфліктами». 

Практичний блок. Мета вправи «5 спільних ознак» – об’єднання учасників та 

розширення діапазону сприйняття себе в колективі. Учасники об’єднувалися в 

підгрупи по 3-5 осіб. У кожній підгрупі учасники мали протягом п’яти хвилин 

знайти п’ять ознак, які їх об’єднують, і на основі цих ознак придумати своїй групі 

назву. А далі один із учасників повинен був презентувати свою групу. 

Наступна вправа – «Сніданок з героєм». Вона передбачає напрацювання 

навичок перемовин, аргументування та відстоювання власної позиції. Рефлексія цієї 
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вправи допомогла студентам зрозуміти, наскільки ефективними є їхні стратегії, а 

також визначити, дотримання яких саме стратегій у перемовинах допомагає 

досягати бажаних результатів. Ця вправа стала піком вираження ще й стадії 

конфліктів у груповій динаміці групи, адже деякі аргументи і дискусії виявились 

занадто емоційними та особистісними, що призвело до підвищеної емоційності в 

обговоренні та навіть сліз однієї учасниці. Тренер була змушена втрутитись у 

процес, промодерувати дискусію, та спрямувати її у професійне русло. Після 

завершення вправи відбулася тривала рефлексія та обговорення, аби кожен 

учасників зміг поділитися своїми висновками та емоціями. Цей епізод наочно 

продемонстрував, що професійне життя не завжди можна відділити від особистого, і 

кожен працівник може прийти на роботу у пригніченому емоційному стані, і 

вправний менеджер має це помітити та мінізувати вплив особистісних переживань 

працівника на виконання професійних обов’язків.  

Вправа «Конфлікт та алгоритм дій» дала змогу учасникам проаналізувати 

переваги і недоліки різних стратегій виходу з конфліктних ситуацій та визначити 

найбільш ефективні з них.  

Особливий інтерес викликала вправа «Місток» [44, с.138]. Мета вправи 

полягала в пошуку різноманітних стратегій розв’язання конфліктної ситуації, а 

також в обговоренні ефективності тих чи тих стратегій. Учасники розділилися на 

пари, стаючи на прямій лінії, проведеній на підлозі, обличчям один до одного на 

відстані близько 3м. Завдання – пройти один одному назустріч (як по містку) і в 

центрі розійтися. Учасник, який ставив ногу за лінію («впав у воду»), програвав. Під 

час виконання вправи учасники продемонстрували свої стратегії розв’язання 

конфліктної ситуації, а також обговорили ефективність та самопочуття під час 

обрання стратегій.  

Для закріплення ефекту від попереднього завдання було використано вправу 

«Перетягну газету» [192, с. 238]. Учасників так само було розділено на пари. Пари 

отримали по газеті, згорнули її в трубочку, стали один від одного на відстані одного 

метра, підняли одну ногу і притримували її рукою. Вільною рукою вони брали 

трубочку з газети та починали її перетягувати, прагнучи вивести один одного з 
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рівноваги, але при цьому не порвати газету. Після завершення впарви учасники 

обговорювали стратегії конфліктної ситуації і дійшли висновку, що часто 

застосування сили під час взаємодії не дає бажаного ефекту, адже це може 

загрожувати розривом відносин. 

Вправа «Три способи поведінки» передбачала тренування впевненої поведінки 

[45, с. 233]. Учасники розігрували конфліктні ситуації, в яких їм необхідно було 

обрати різні стилі поведінки: сором’язливий (говорили винуватим тоном, тихим 

голосом, погоджуватися із запереченнями співрозмовника), впевнений (говорили 

спокійно, помірно голосно, дивлячись безпосередньо на співрозмовника, 

наполегливо викладали свої вимоги, не вдаючись до звинувачень та погроз), 

агресивний (говорили голосно, енергійно жестикулювали, вимагали, наказували, 

погрожували). Кожна ситуація програвалася в парах тричі. Один із партнерів вів 

себе відповідно до певного стилю, інший – на власний розсуд.  

Після вправи «Три способи поведінки» учасники взяли участь у рольовій грі 

«Конфлікт», яка передбачала демонстрацію різних стратегій поведінки під час 

конфлікту, а також тренування впевненої поведінки та, за необхідності, «гри на 

публіку» [158, с. 148]. Обов’язкова умова – один учасник загострював ситуацію, а 

другий намагався вирішити конфлікт. 

Завдання наступної вправи – «Вміння слухати» – мало на меті формування 

навичок концентрації уваги на співрозмовнику без викривлення фактів [193, с. 191]. 

Учасники об’єднувалися в пари і протягом п’яти хвилин розмовляли, тримаючи 

зоровий контакт. Необхідно було кожному розказати про власне життя за останні 24 

години, при цьому другий учасник розмови не міг нічого говорити. Потім учасники 

мінялися ролями. Після завершення співрозмовники надавали зворотній зв’язок 

один одному щодо особливостей комунікації, коли кожний учасник має протилежну 

стратегію взаємодії (активну-пасивну).  

Основна мета наступної вправи – «Вирішення конфлікту» – розв’язання 

запропонованих ситуацій відповідно до етапів вирішення конфлікту за схемою: 

визначення сторін; окреслення позицій, інтересів та потреб; оцінка і вибір 

оптимального варіанту; творчість [5,с. 25].  
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Психогімнастичний блок. Містив декілька вправ, які були включенні в 

тренінговий день між основними практичними вправи для емоційного 

розвантаження учасників, наприклад, вправа «Команди, що змінюються» (авторська 

модифікація). Мета вправи – надати учасникам можливість взаємодіяти в різних 

конфігураціях, порухатися, виконати певні командні завдання [9, c. 64]. Після 

завершення вправи всі учасники тренінгу мали згуртуватися і зобразити за 

допомогою власних тіл слово «конфлікт».  

Вправа «Міняються місцями ті, хто ...» [10]. Ведучий стає в коло, прибирає 

один зі стільців і говорить: «Хай поміняються місцями ті, хто ...», називаючи ознаку, 

що об’єднує більшість учасників. Під час переміщення учасників ведучий 

намагається зайняти чийсь стілець. Ця вправа подарувала учасникам емоційне 

розвантаження та підняла настрій після важких неоднозначних дискусій.  

Завершення тренінгового дня. Учасники мали відповісти на чотири запитання: 

Що мені було цікаво? Що мені було не звично? Що в мені змінилось? Як я себе 

зараз почуваю? Усі учасники тренінгу надавали зворотній зв’язок щодо відкриття 

нових знань, умінь та навичок, розкривали власні відчуття та ділилися враженнями 

щодо нового досвіду, окреслювали напрямки, які варто кожному індивідуально 

доопрацювати щодо обрання ефективних стратегій розв’язання конфліктних 

ситуацій.  

Тренінг був побудований збалансовано: наповнений і вправами для 

переключення уваги, і завданнями для налаштування на роботу. Сприятливі умови 

для роботи були створені завдяки позитивній емоційній атмосфері, рефлексії, а 

також оволодінню основними правилами поведінки під час занять. 

Завершення тренінгу. 

Наприкінці роботи учасники озвучили свої думки та враження, які виникли 

після проходження тренінгової програми з розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів, 

висловилися з приводу реалізації їхніх очікувань. Також досліджувані заповнили 

анкету зворотного зв’язку, в якій передбачалося дати відповідь на запитання щодо 

оцінювання результативності участі у програмі за теоретико-практичними 
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надбаннями, виявлення проблем та труднощів під час проходження програми, а 

також перспектив подальшого застосування отриманих знань та набутих вмінь.  

Таким чином, розвиток ПЗЯ у процесі формувальної програми базувався на 

проходженні учасниками експериментального дослідження спеціальних тренінгів, 

що передбачали роботу з розвитку складових професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів. Проведені три модулі тренінгових занять сприяли 

виникненню у студентів нового комунікативного досвіду в контексті майбутньої 

професійної діяльності, що дало їм змогу напрацювати навички для ефективної 

професійної взаємодії та покращити своє уявлення про себе як про майбутнього 

управлінця. 

 

 

3.3. Аналіз ефективності впровадження програми розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій 

 

 

Для визначення ефективності впровадження програми розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів нами було: 

 здійснено порівняльний аналіз рівнів розвитку професійно значущих 

якостей у контрольній та експериментальній групі; 

 проаналізовано рівні розвитку ПЗЯ у контрольній та експериментальній 

групі за п’ятьма компонентами.  

Нами проведено та описано порівняльний аналіз розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій у експериментальній та контрольній  групі  до і після 

впливу.  

Як уже зазначалося вище, в експерименті взяли участь студенти-менеджери 3-

4 курсу (61 особа). Добір випробуваних здійснювався за попередньою згодою самих 

респондентів. Розподіл досліджуваних на експериментальну та контрольну групу 

відбувся рівномірно. Обидві групи одночасно пройшли попереднє опитування. 
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Надалі учасники експериментальної групи були задіяні у практичних заняттях. А 

через кілька днів після завершення обидві групи пройшли контрольне опитування. 

Статистичне опрацювання результатів апробації програми розвитку 

професійно значущих менеджерів організацій здійснювалося за допомогою 

програмного пакета SPSS 20.0 for Windows. 

Реалізація програми розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів в експериментальній 

групі проводилася відповідно до принципів, які забезпечувалися визначеними 

методами, прийомами та техніками тренінгової роботи. Формувальний експеримент 

завершився контрольним тестуванням. У контрольній групі двічі було проведено 

лише діагностичні зрізи.  

Порівняльний аналіз психологічних особливостей майбутніх менеджерів у 

експериментальній групі показав, що існують статистично значущі відмінності до і 

після впливу за всіма компонентами ПЗЯ. Розглянемо їх детальніше.  

У наведених в табл. 3.2 даних показано результати діагностичних зрізів до та 

після формувального експерименту в експериментальній і контрольній групах. 

Порівняння отриманих результатів здійснювалося за допомогою статистичного 

аналізу за G-критерієм знаків і критерієм χ2 . 

Таблиця 3.2 

Кількісні показники рівнів розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій до та після формувального експерименту 

 

 

Групи 

Рівні та показники розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Контрольна 20,3 50,1 29,6 16,0 51,4 32,6 

Експеримен-

тальна 
21,3 49,7 29,0 2,6 47,1 50,3 
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Як бачимо з порівняльного аналізу результатів, поданих у табл. 3.2, до 

формувального експерименту (1 зріз) між експериментальною та контрольною 

групами відсутні істотні відмінності у рівнях розвитку професійно значущих 

якостей. Результати після формувального експерименту (2 зріз) в експериментальній 

групі свідчать про наявність вираженої позитивної динаміки показників ПЗЯ 

майбутніх менеджерів. У контрольній групі динаміка цих показників не є статично 

значущою. 

Аналіз результатів упровадження програми розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій довів її ефективність. Це підтверджується 

тим, що в експериментальній групі між результатами першого та другого зрізів були 

зафіксовані статистично значущі відмінності у рівнях ПЗЯ майбутніх менеджерів 

організацій: зростання високого рівня розвитку з 29,0% до 50,3%, незначне 

зменшення середнього з 49,7% до 47,1 % та зменшення низького рівня – з 21,3% до 

2,5% (р < 0,05). 

У контрольній групі, за результатами першого та другого зрізів, констатовано 

незначну розбіжність, яка не є статично значущою і в цілому не позначається на 

рівнях розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій. 

Зокрема, дещо зменшилася кількість досліджуваних майбутніх менеджерів з 

низьким рівнем (із 20,3 % до 16,0 %), та було констатовано незначне збільшення 

досліджуваних із високим (з 29,6 % до 32,6 %) та середнім ( з 50,1% до 50,4 %) 

рівнями. 

Отже, можемо констатувати, що під час апробації програми розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій збільшилася кількість досліджуваних з високим 

рівнем та зменшилася із середнім та низьким. Як наслідок, студенти із 

експериментальної групи краще орієнтуються в особливостях майбутньої 

професійної діяльності, розкривають власний потенціал, вважають себе 

спроможними відкритися новому досвіду; здобуті під час тренінгу комунікативні 

навички відкрили випробуваним нові стратегії взаємодії з іншими, додали їм 

впевненості та віри у власні сили. 
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Наступний порівняльний аналіз результатів дослідження першого (до початку 

формувального експерименту) та другого (після завершення формувального 

експерименту) зрізів в експериментальній та контрольній групах був спрямований 

на вивчення змін у рівнях розвитку компонентів професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій: мотиваційного, когнітивного, операційного, 

комунікативного, рефлексивного. Узагальнені результати порівняльного аналізу за 

рівнями розвитку компонентів ПЗЯ в експериментальній групі представлено в 

табл. 3.3. 

Таблиця 3.3  

Порівняльний аналіз за рівнями розвитку компонентів ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій в експериментальній групі на початку та після 

проведення експерименту 

 

 

Як видно з таблиці 3.3, відбулося зростання показників  високого рівня у всіх 

комопонентах ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій та зниження показників 

низького та середнього рівня, виключення становить когнітивний комопнент, де 

після проведення експеременту у досліджуваних низького рівня не виявлено, а 

Компоненти  

Рівні та показники розвитку компонентів ПЗЯ  

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Мотиваційний  22,6 35,5 41,9 3,2 29,0 67,7 

Когнітивний 22,6 48,4 29,0 - 61,3 38,7 

Операційний  16,1 54,8 29,0 3,2 41,9 54,8 

Комунікативний 22,6 48,4 29,0 3,2 45,2 51,6 

Рефлексивний 22,6 61,3 16,1 3,2 58,1 38,7 
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середній рівень розвитку ПЗЯ досліджуваних склав 61,3%, тоді як до експеремемнту 

становив 48,4%. 

Розглянемо більш детального результати по кожному комопненту у 

котрольній та експерементальній групах. Порівняльний аналіз за рівнями розвитку 

мотиваційного компоненту  ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій в 

експериментальній і контрольній групах на початку та після проведення 

експерименту наведено у таблиці (табл. 3.4). 

Як бачимо з табл. 3.4, у експериментальній групі між результатами першого та 

другого зрізів зафіксовані статистично значущі відмінності (р<0,01) у рівнях 

розвитку мотиваційного компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій: 

зростання кількості досліджуваних з високим рівнем розвитку мотиваційного 

компоненту (з 41,9 % до 67,7 %) і зменшення кількості досліджуваних із низьким (з 

22,6 % до 3,2%)  та середнім (з 35,5 % до 29,0%) рівнями розвитку цієї складової. У 

той час, коли показники рівнів розвитку мотиваційного компоненту  між 

результатами першого  та другого (зрізів у контрольній групі практично не 

змінилися.  

 

Таблиця 3.4 

Порівняльний аналіз за рівнями розвитку мотиваційного компоненту 

ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій в експериментальній і контрольній 

групах на початку та після проведення експерименту 

Групи 

Рівні та показники розвитку мотиваційного компоненту 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна 
22,6 35,5 41,9 3,2 29,0 67,7 

Контрольна 20,0 36,7 43,3 13,3 43,3 43,3 
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Аналіз складових мотиваційного компоненту виявив деяку динаміку внаслідок 

впливу. Зокрема, використання в емпіричному дослідженні проективної методики 

незавершених речень дало змогу комплексно виявити мотиваційну специфіку 

обрання і сприймання майбутніми менеджерами власної професії. Отримані за 

проективною методикою результати в емпіричній частині дисертаційної роботи 

дали змогу виокремити такі показники мотиваційного компоненту ПЗЯ, як 

мотивація вибору професії (внутрішня, зовнішня), мотивація до роботи (внутрішня, 

зовнішня), очікування від професії (фінансова спроможність, здобуття авторитету, 

лідерства, професійна самореалізація, досягнення успіху, задоволення власних 

психологічних потреб), очікувані труднощі в роботі (невпевненість у власних силах, 

відсутність (нестача) досвіду та / чи знань, відсутність роботи, непорозуміння з 

колективом, несприятливі зовнішні умови). Розглянемо статистично значущі 

відмінності в майбутніх менеджерів за цими ознаками до і після 

експериментального впливу.  

Аналіз мотивації до вибору професії виявив, що у майбутніх менеджерів після 

участі у тренінгу істотно збільшилися показники внутрішньої мотивації (ρ≤0,01). 

Внутрішня мотивація обрання власної професії передбачає глибоке розуміння 

обраного напрямку діяльності. Така мотивація пов’язана з самим змістом діяльності, 

коли існує тісний зв’язок особа – провідна діяльність – внутрішній смисл. Як 

відомо, внутрішня мотивація є більш стійким утворенням, вона менш вразлива від 

зовнішніх обставин, оскільки перебуває у площині глибинних смислів. Натомість 

зовнішня мотивація має пріоритетність у короткостроковій перспективі, коли 

результатів необхідно досягти «тут і тепер», але така мотивація зазвичай не 

проходить випробування часом, вразлива до інших стимулів та потребує постійної 

актуалізації.  

Зазначимо, що єдиним показником, де було зафіксовано статистично значущі 

зміни у вигляді зменшення, стала зовнішня мотивація до роботи (ρ≤0,05). 

Отриманий результат за своїм змістом дуже пов’язаний з описаними вище 

результатами щодо збільшення внутрішньої мотивації за умови дихотомічного 

сприймання мотиваційних структур. 
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Ефективна мотиваційна позиція (насамперед, внутрішня) безпосередньо 

залежить від інших професійних компетенцій майбутніх менеджерів. Таким чином, 

цілком логічно, що покращення одних професійних інструментів (у нашому випадку 

комунікативних навичок) так чи інакше позитивно вплине на розвиток інших 

компонентів ПЗЯ майбутніх менеджерів. За таких умов зовнішні мотиваційні 

чинники (оточення, мода, винагороди, покарання тощо) відходять на другий план, 

тоді як провідними стають особисті переконання, ентузіазм, професійна 

самореалізація, розвиток, самовдосконалення.  

Отримані результати за шкалою внутрішньої мотивації до роботи засвідчили, 

що після тренінгового впливу її показники у випробуваних збільшилися (ρ≤0,01). 

Під час виконання практичних завдань та обговорення їхніх результатів майбутні 

менеджери мали змогу зіставляти свою внутрішню позицію з новою інформацією, 

відзначати для себе успішні чи неуспішні стратегії перебування, насамперед, у 

професійній площині. Вочевидь під час такої комунікації майбутні менеджери 

зробили для себе висновок, що максимальна ефективність у роботі досягається 

шляхом внутрішньої мотивації, самомотивації, постійного пошуку нових сенсів 

заради досягнення поставленої мети.  

Також після проведення тренінгової програми майбутні менеджери стали 

більш зорієнтованими на професійну самореалізацію в управлінській діяльності: 

показники професійної самореалізації як категорії очікування від професії після 

експериментального впливу істотно зросли (ρ≤0,05). Нам видається це цілком 

логічним, оскільки орієнтація на професійну самореалізацію також перебуває у 

площині внутрішньої мотивації, коли особа самостійно спонукає себе до нових 

досягнень. 

У табл. 3.5 представлені узагальнені результати порівняльного аналізу за 

рівнями динаміки розвитку когнітивного компоненту майбутніх менеджерів  в 

експериментальній і контрольній групах на початку та після проведення 

експерименту.  
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Таблиця 3.5 

Порівняльний аналіз за рівнями розвитку когнітивного компоненту ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій в експериментальній і контрольній групах 

на початку та після проведення експерименту 

 

Групи 

Рівні та показники розвитку когнітивного компоненту  

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
22,6 48,4 29,0 - 61,3 38,7 

Контрольна 23,3 46,7 30,0 20,0 46,7 33,3 

 

Як бачимо з даних, поданих у табл. 3.6, зміни у розвитку операційного 

компоненту відбулись як в контрольній, так і в експериментальній групах. Та в 

експериментальній групі вони статистично значущі. Зокрема, якщо показники 

низького рівня операційної складової зменшилися у контрольній групі з 16,7 % до 

13,3 %, то у експериментальній групі – із 16,1% до 3,2% досліджуваних (р< 0,01). 

Як свідчать результати порівняльного аналізу, показники рівнів розвитку 

когнітивного компоненту між результатами зрізів (до початку формувального 

експерименту та після  його завершення у контрольній групі не  мають суттєвих 

змін. А в експериментальній групі відбулося зростання кількості досліджуваних з 

високим рівнем розвитку когнітивного компоненту (з 29,0 % до 38,7 %) та 

середнім рівнем (з 48,4% до 61,3%). Варто зазначити, що досліджувані з низьким 

рівнем не виявлені взагалі  (відмінності статистично значущі за G - критерієм 

знаків, р <0,01). 

Проаналізуємо зміни у розвитку операційного компоненту професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій щодо рівнів його розвитку в 

експериментальній і контрольній групах на початку та після проведення 

експерименту, які представлені у табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Порівняльний аналіз за рівнями розвитку операційного компоненту ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій в експериментальній і контрольній групах 

на початку та після проведення експерименту 

Групи 

Рівні та показники розвитку операційного компоненту (кількість 

досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
16,1   54,8 29,0 3,2 41,9 54,8 

Контрольна 16,7 53,3 30,0 13,3 53,3 33,3 

 

У той же час, майже вдвічі зросли показники високого рівня операційного 

компоненту ПЗЯ майбутніх менеджерів у експериментальній групі (з 29,0% до 

54,8%) порівняно з контрольною групою, де зростання не було таким значним, а 

виявилося у збільшенні показників із 30,0 % до 33,3% респондентів. 

Це свідчить про те, що студенти з експериментальної групи відрізняються 

більш розвинутою сукупністю умінь та навичок, що дозволяють краще 

виконувати професійні обов’язки, взаємодіяти з підлеглими, комплексно бачити 

професійні проблеми та знаходити шляхи для їхнього вирішення. 

Проаналізуємо динаміку змін на рівнях розвитку комунікативного 

компоненту складової, поданих у табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Порівняльний аналіз за рівнями розвитку комунікативного компоненту 

ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій в експериментальній і контрольній 

групах на початку та після проведення експерименту 

 

Групи 

Рівні та показники розвитку комунікативного компоненту 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
22,6   48,4 29,0 3,2 45,2 51,6 

Контрольна 20,0 53,3 26,7 13,3 56,7 30,0 

Як свідчать статистичні дані, подані в табл. 3.7, зміни у розвитку 

комунікативного компоненту в контрольній групі порівняно з експериментальною 

незначні. А ось в експериментальній групі показники високого рівня збільшилися 

майже вдвічі (з 29% до експерименту до 51,6% після). Натомість показники 

середнього і низького з зменшилися (середній: із 48,4% до експерименту – до 

45,2%, низький з 22,6% – до 3,2 %). Аналіз складових, що входять до 

комунікативного компоненту, теж засвідчив зміну рівнів розвитку кожної 

складової (ρ≤0,05).  

Неочікуваним для нас виявилися результати аналізу комунікативного 

компоненту ПЗЯ до і після експериментального впливу, які засвідчили, що 

майбутні менеджери почали використовувати частіше суперництво як стратегію 

подолання конфліктних ситуацій (ρ≤0,05). На наш погляд, це зумовлено низкою 

причин. По-перше, проведена тренінгова програма була спрямована на розкриття 

комунікативного потенціалу особи, на зняття різноманітних бар’єрів, через які 

випробувані відчували певні обмеження під час взаємодії з іншими, на побудову 

ефективних моделей комунікації, які безпосередньо можна використовувати у 

професійній діяльності. По-друге, групова специфіка  (активне залучення в роботу 
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групи, відстоювання власної позиції, навчання відмовляти, коли це не вигідно, 

застосування вербальних і невербальних методів переконання тощо) сприяла 

актуалізації активнішої позиції власного Я, коли суперництво розглядається як 

ефективний спосіб досягнення поставленої мети.   

Останнім компонентом нашого аналізу є рефлексивний. Нагадаємо, що  в 

емпіричній частині дослідження він був найгірше виражений у майбутніх 

менеджерів організацій порівняно з іншими компонентами, мав найнижчі 

показники високого рівня. Результати аналізу динаміки його розвитку під час 

проведення експерименту в контрольній та експериментальній групі представлені 

у таблиці 3.8. 

Як видно з табл. 3.8, в експериментальній групі зменшилися показники 

низького (з 22,6% до 3,2%) та середнього (з 61,3% до 58,1) рівня рефлексивного 

компоненту досліджуваних, а кількість респондентів з високим рівнем у 

експериментальній групі збільшилася (з 16,1% до 38,7%). 

Зокрема, в контрольній групі залишилися незмінними показники низького 

рівня, на 3,3 % зменшились показники середнього рівня (з 60,0 % до 56,6%), при 

цьому на 3,3 % збільшились показники високого (20,0% до 23,3%). Дані зміни є 

статистично незначущими.  

Таблиця 3.8 

Порівняльний аналіз за рівнями розвитку рефлексивного 

компоненту  ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій в експериментальній і 

контрольній групах на початку та після проведення експерименту 

Групи 

Рівні та показники розвитку рефлексивного  компоненту 

(кількість досліджуваних, у %) 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 

Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Експеримен-

тальна  
22,6   61,3 16,1 3,2 58,1 38,7 

Контрольна 20,0 60,0 20,0 20,0 56,7 23,3 
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Експериментальний вплив зумовив певну динаміку показників 

рефлексивного компоненту. Зокрема, у результаті тренінгового впливу готовність 

до змін у майбутніх менеджерів істотно підвищилася (ρ≤0,05). На нашу думку, 

виявлену закономірність можна пояснити таким чином: здобуті під час тренінгу 

комунікативні навички відкрили випробуваним нові стратегії взаємодії з іншими, 

додали їм впевненості та віри у власні сили. Адже розкриваючи  свій потенціал та 

вважаючи себе спроможними  відкритися новому досвіду, люди починають 

залучати різноманітні ресурси для досягнення поставленої мети. Відтак, можна 

зробити висновок, що готовність до змін є наслідком розширених комунікативних 

стратегій майбутніх менеджерів.  

За шкалою оптимізму студенти-менеджери після експериментального 

впливу отримали вищі показники, ніж до нього (ρ≤0,05). Показник оптимізму 

передбачає віру у власні сили, готовність орієнтуватися на кращий перебіг подій, 

коли відбувається зосередженість особи не на констатації проблем, а на пошуках 

шляхів їхнього вирішення. Такий результат дещо прогнозований, адже під час 

виконання різноманітних тренінгових вправ випробувані здобувають новий 

практичний досвід, краще розуміють природу тих чи інших поведінкових 

стратегій. Особливе значення набуває здобуття нових навичок на прикладі інших 

учасників групи, коли є змога порівняти власні здобутки з безпосередніми 

партнерами. Отже, практичний досвід вирішення комунікативних завдань сприяє 

оптимістичному самосприйняттю у професійному контексті та в повсякденному 

житті.    

Аналізуючи показники пристрасності, видно, що в результаті 

експериментального впливу вони істотно збільшилися (ρ≤0,05). Пристрасність ми 

розуміємо, насамперед, як енергійність, підвищений життєвий тонус, 

невгамовність (у кращому розумінні цього слова). Під час розв’язання 

тренінгових завдань, пошуку правильних рішень, налагодження комунікативних 

зв’язків з іншими учасниками тренінгу випробувані починають свідомо чи 

несвідомо порівнювати себе з іншими. Виникає потреба бути не гіршим за інших, 
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принаймні за більшість, тобто бути на рівні. За таких умов енергійність є 

ефективним інструментом долання певних труднощів, коли немає чітких 

відповідей на запитання, що виникають під час комунікативного тренінгу. Тому 

загальний груповий комунікативний афект, відчуття себе учасником процесу, 

коли випробувані зараховують себе до менеджерської спільноти успішних 

комунікаторів, сприяє підвищенню життєвого тонусу, розкриттю внутрішніх 

ресурсів, розвиває енергійність тощо. Варто зауважити, що такий ефект має місце 

і після завершення тренінгової програми, адже отримані результати за другим 

зрізом було зібрано не одразу після тренінгу, а за кілька днів для виявлення не 

ситуативного тренінгового впливу, а більш системного, коли вже можна 

констатувати сталий характер певних психологічних трансформацій. 

Усі показники, які було закладено в експериментальну частину 

дослідження, в контрольній групі не виявили статистично значущих відмінностей. 

Отриманий результат видається логічним, адже в контрольній групі не було 

здійснено експериментального впливу. За таких умов двічі опитані студенти-

менеджери надали максимально близькі відповіді на поставленні запитання. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, можна сказати, що всі компоненти 

ПЗЯ майбутніх менеджерів перебувають у міцному взаємозв’язку. Пряма 

актуалізація одного з них (у нашому випадку  комунікативного) сприяє не лише 

його динаміці, але й динаміці інших компонентів.  

У цілому можна констатувати, що проведений порівняльний аналіз 

результатів дослідження впровадження розробленої програми свідчить про 

позитивні зміни у розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій  експериментальної групи, серед яких, на нашу думку, необхідно 

відзначити такі: 

1. Зміни мотиваційного компоненту свідчать про те, що здобуття 

студентами певних професійних компетенцій позитивно впливає на 

переосмислення себе, насамперед, як професіонала. Майбутні менеджери почали 

глибше розуміти специфіку обраної професії, увиразнився зв’язок особа – 

провідна діяльність – внутрішній сенс. За таких умов випробувані віднаходять для 
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себе нові сенси, починають себе сприймати як суб’єкта професійних відносин. 

Орієнтація на професійну самореалізацію в організації ( - ях) є більш сталою 

мотиваційною формою за зовнішні мотиваційні фактори – фінансову винагороду, 

контроль тощо.  

2. Розвиток складових когнітивного компоненту у майбутніх фахівців 

сприяє  оптимістичному самосприйманню у професійному контексті, актуалізації 

ентузіазму під час розв’язання життєвих задач. Також це розвинуло здатність 

аналізувати, осмислювати та усвідомлювати свої месленнєві процеси у контексті 

актуального та прогнозованого майбутнього. Після успішного виконання 

різноманітних тренінгових завдань, спрямованих на розвиток ПЗЯ, майбутні 

менеджери почали себе сприймати як потенційно кращих фахівців, здатних 

впоратися з низкою професійних завдань. 

3. Зміни в операційному компоненті свідчать про здобуття нового 

практичного досвіду під час виконання вправ, кращого розуміння природи тих чи 

інших поведінкових реакцій, організації своєї праці та інших учасників групи, 

нестандартного вирішення професійних завдань. Особливе значення набуває 

здобуття нових навичок на прикладі інших учасників групи, коли є змога 

порівняти власні здобутки з партнерами із виконання завдань.  

4. Проведена тренінгова програма була спрямована на розкриття 

комунікативного потенціалу особи (комунікативний компонент), зняття 

різноманітних бар’єрів, через які випробувані відчували певні обмеження під час 

взаємодії з іншими, на побудову ефективних моделей комунікації, які 

безпосередньо можна використовувати у професійній діяльності. Віднайдення 

нових стратегій взаємодії з іншими,  що додало їм впевненості та віри у власні 

сили. Такий підхід дав змогу позитивно вплинути на розвиток активних стратегій 

відстоювання власних позицій.  

5. Розвиток рефлексивного компоненту  сприяв актуалізації здатності до 

аналізу та рефлексії чужого та власного досвіду, приміряння певних патернів 

поведінки, підвищення рівня відповідальності за власні вчинки та процеси, якими 

вони керують, готовності йти невідомими шляхами, виявленню толерантності до  
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невідомих та невизначених ситуацій, а також вирішенню складних завдань, що 

можуть виникати в роботі менеджерів організацій. 

Покращення одних професійних інструментів так чи інакше позитивно 

впливає на розвиток інших компонентів ПЗЯ майбутніх менеджерів.  

Таким чином, можна зробити висновок, що формування менеджера-

професіонала має відбуватися на перетині двох векторів: академічного 

(теоретичні та практичні вміння і навички) і психологічного (розвиток професійно 

значущих якостей). Зазначений принцип дасть змогу максимально швидко та 

ефективно наблизити майбутніх менеджерів до професійної площини, де 

належним чином будуть сформовані не лише професійні компетенції у вигляді 

вмінь і навичок, а й психологічна готовність до зазначеної роботи.  

Описані результати дають змогу нам визначити психологічні особливості 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Здійснивши теоретичний огляд літератури та врахувавши отримані в 

емпіричному дослідженні результати, було обґрунтовано і розроблено тренінгову 

програму, спрямовану на розвиток професійно значущих якостей  майбутніх 

менеджерів організацій. Проаналізовано зміни, що відбулися внаслідок 

експериментального впливу. Виявлено та відстежено взаємовплив у розвитку 

компонентів у структурі ПЗЯ майбутніх менеджерів. Видається логічним надати 

детальніші висновки, які було зроблено в результаті проведення 

експериментальної частини роботи.  

Виконання поставлених завдань формувального експерименту 

здійснювалося в такій послідовності: визначення шляхів форм та методів 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій, а 
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також  критеріїв оцінки експериментального впливу; розробка програми розвитку 

та апробація її на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; 

оцінка ефективності програми здійснювалася повторним вимірюванням 

показників професійно значущих якостей, які вивчалися під час констатувального 

експерименту  в експериментальних та контрольних групах.  

Розроблено та впроваджено програму тренінгу «Розвиток професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій», яка складалась із трьох 

модулів та була розрахована на 45 год., з яких 30 год. аудиторної та 15 год. 

самостійної роботи. Перший модуль «Розвиток комунікативних здібностей 

майбутніх фахівців» був присвячений розвитку комунікативних здібностей і мав 

на меті відпрацювання навичок ефективної комунікації, активного слухання, 

чіткого та лаконічного висловлення своєї думки. Другий модуль «Розвиток 

асертивності у професійній взаємодії» мав на меті розвинути асертивність 

майбутніх менеджерів організацій, вміння відстоювати свої права та доносити 

свою думку, не порушуючи при цьому прав інших, брати на себе 

відповідальність. У третьому модулі «Розвиток вмінь конструктивного 

розв’язання конфліктів у професійній діяльності» основний акцент був зроблений 

на відпрацюванні навичок конструктивного розв’язання майбутніми фахівцям 

конфліктних ситуацій. 

Здійснено аналіз ефективності впровадження програми розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій. Так, результати 

впровадження програми та оцінка її ефективності дали змогу виявити викликані 

впливом спеціально організованого навчання кількісні та якісні зміни у рівнях 

сформованості професійно значущих якостей відповідно до визначених 

компонентів (мотиваційного, когнітивного, операційного, комунікативного та 

рефлексивного). 

В експериментальній  групі зафіксовані статистично значущі відмінності 

загального показника розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій між 

результатами першого та другого зрізів, які відображають зниження кількості 

майбутніх менеджерів з низьким (з 21,3 % до 2,6%) та середнім (49,7% до 47,1 %) 
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рівнем розвитку професійно значущих якостей  за рахунок збільшення 

представників з високим (з  29,0% до 50,0%) рівнем. Щодо контрольної групи, то 

за першим і другим зрізом констатовано незначні розбіжності, які не мають 

статистичної значущості. Такі результати засвідчують, що розроблена програма 

сприяла розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів в експериментальній групі.  

Отже, формування менеджера-професіонала має відбуватися на перетині 

двох векторів: академічного (теоретичних знань та практичних вмінь і навичок) та 

психологічного (розвитку професійно значущих якостей). Зазначений принцип 

дасть змогу максимально швидко та ефективно наблизити майбутніх менеджерів 

до професійної площини, де належним чином будуть сформовані не лише 

професійні компетенції у вигляді вмінь і навичок, а й психологічна готовність до 

зазначеної роботи. При цьому розвиток ПЗЯ майбутніх менеджерів набуває 

окремого сприятливого значення. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано у 2 працях, серед яких 1 у 

фаховому виданні [55; 59].  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування й експериментально 

вивчено психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій.  

Проведене дослідження дало підстави зробити такі висновки: 

1. Здійснений теоретичний аналіз наукової літератури дав змогу виокремити 

основні підходи до дослідження ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій: 

психофізіологічний, функціонально-діяльнісний, системний, особистісно-

гуманістичний, компетентний, акмеологічний, особистісно-діяльнісний. Виявлено, 

що найдоцільнішими у контексті теми дослідження є комплексний підхід, в основу 

якого покладено положення особистісно-діяльнісного, акмеологічного та 

компетентнісного підходів, за узагальненням яких професійно значущі якості 

особистості можна трактувати як комплексне динамічне особистісне утворення, що 

може розвиватися, трансформуватися та виявлятися через набір якостей особистості, 

які дозволяють їй успішно здійснювати певний вид професійної діяльності, а також 

визначають конкурентноспроможність фахівця.  

Теоретично обґрунтовано структуру ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій, у 

якій виокремлено мотиваційний, когнітивний, операційний, комунікативний та 

рефлексивний компоненти. Визначено низку психологічних особливостей розвитку 

ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій, а саме: суперечливість, амбівалентність, 

нерівномірність, гетерохронність, спонтанний характер процесу розвитку ПЗЯ 

майбутніх менеджерів організацій; зумовленість розвитку ПЗЯ життєвим та 

професійним досвідом; слабке уявлення майбутніх фахівців про професійний Я-

образ; недостатній рівень розвитку комунікативних якостей – ключових у професії 

менеджера як такої, що належить до системи «людина-людина». 

2. Уточнено зміст компонентів ПЗЯ: мотиваційного (орієнтація на досягнення 

успіху, готовність до ризику, ставлення до власної професії); когнітивного 

(професійна обізнаність та тип мислення); операційного (креативність, організаційні 



225 

 

здібності та стиль управління); комунікативного (комунікативні здібності, 

асертивність та стратегії розв’язання конфліктів); рефлексивного (рефлексивність, 

відповідальність та готовність до змін).  

3. За результатами емпіричного дослідження встановлено недостатній рівень 

розвитку компонентів ПЗЯ у майбутніх менеджерів організацій. Найкраще виявився 

розвинутим мотиваційний компонент, а найгірше – комунікативний та 

рефлексивний, що свідчить про спонтанний характер їхнього розвитку у процесі 

професійної підготовки.  

Установлено гендерно-вікові (стать, вік), соціально-демографічні (сімейний 

стан, місце проживання) та професійно-організаційні (стаж на керівній посаді; курс 

навчання; форма професійної підготовки) особливості розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій, які підтверджують виокремлену нами специфіку розвитку 

ПЗЯ на етапі теоретичного аналізу. 

Емпірично виявлено нерівномірність, гетерохронність процесу розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій, про що 

опосередковано свідчать результати дисперсійного аналізу показників ПЗЯ залежно 

від віку та курсу навчання досліджуваних: вищі показники зорієнтованості на успіх, 

асертивності, рефлексивності, відповідальності і нижчі щодо готовності до ризику 

виявлено у студентів, старших за віком та курсом навчання. 

Підтверджено залежність розвитку ПЗЯ від професійного досвіду. У 

майбутніх менеджерів, які вже мають досвід керівної діяльності, краще розвинуті 

рефлексивність, загальна інтернальність (відповідальність), готовність до змін, 

комунікативні здібності, асертивність порівняно з тими, в яких такий досвід 

відсутній.  

Здійснений факторний аналіз оцінки майбутніми менеджерами значущості 

виявлених нами груп професійно значущих якостей для них особисто констатував 

суперечливість, амбівалентність процесу розвитку ПЗЯ, про що, зокрема, свідчить 

суперечливий зміст двополюсних факторів: «Стиль управління і взаємодії», в якому 

йдеться про протиставлення комунікативних здібностей та демократичного стилю 

управління; та «Суб’єктна готовність до управління», в якому толерантність до 



226 

 

невизначеності та готовність до змін протиставляються інтернальності в 

міжособовій взаємодії. Це також свідчить про слабкі уявлення значної кількості 

майбутніх фахівців про професійний Я-образ успішного менеджера.  

4.  Розроблено та апробовано тренінгову програму розвитку професійно 

значущих якостей організації в умовах здобуття фахової освіти, яка складається з 

трьох модулів: 1) «Розвиток комунікативних здібностей майбутніх фахівців», 

спрямований на розвиток комунікативних здібностей; 2) «Розвиток асертивності у 

професійній взаємодії», спрямований на розвиток асертивних умінь; 3) «Розвиток 

вмінь конструктивного розв’язання конфліктів у професійній діяльності», 

спрямований на відпрацювання навичок конструктивної взаємодії з навколишніми з 

метою ефективного вирішення конфліктних ситуацій. 

Ефективність авторської програми розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій підтверджено позитивними змінами рівнів 

розвитку усіх компонентів ПЗЯ, збільшенні кількості майбутніх менеджерів із 

високим та середнім рівнями, а також у зменшенні кількості із низьким рівнем. 

Одержані результати дозволяють рекомендувати впровадження цієї програми у 

процес професійної підготовки майбутніх менеджерів організацій. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів зазначеної проблеми. 

Перспективним є глибший експериментальний аналіз гендерних особливостей 

розвитку компонентів ПЗЯ. Особливого значення набувають дослідження 

менеджерів, які вже працюють. Такі дослідження дозволять у лонгітюді відстежити 

динаміку змін їхніх професійно значущих якостей. Важливо дослідити особистісну 

готовність викладачів закладів вищої освіти до розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій тощо.   
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Додаток А 

Вимоги до сучасного менеджера 

(за Т. Баталовою) 

 Менеджер це глобальний стратег, що здатен планувати діяльність організації з 

урахуванням майбутнього розвитку економіки. 

 Він має володіти адаптивністю, яка характеризується здатністю визначати і 

реагувати на неочікувані зміни, своєчасно змінювати плани і діяльність, 

виходячи з нових умов. 

 Інноваційне мислення в кричних ситуаціях – здатність вирішувати проблеми, 

не плутати думки з аргументами, асоціації з наслідковим зв’язком, вміння не 

лише оцінити, а й продумати аргументи. 

 Творча діяльність – менеджери мають бути новаторами, вміти придумати нові 

методи або адаптувати старі під змінені умови, мати здатність до постійно 

саморозвитку і самонавчання. 

 Вміння використовувати сучасні методи і технології в процесі управління 

організацією, в першу чергу інформаційні, комп’ютерні. 

 Робота в команді: менеджери мають вміти працювати ефективно і як члени і 

як лідери команди. 

 Менеджер-лідер – лідерство розглядається як здатність активізувати 

діяльність тих, хто йде за лідером, вміння показати приклад для наслідування, 

а також впливати на людей для досягнення поставлених цілей, збільшення їх 

творчого потенціалу і його повного використання. 

 Здатність до самонавчання і саморозвитку. Для того щоб добитись успіху в 

умовах функціонування організації, що постійно змінюються менеджеру 

потрібна гарна різностороння освіта. Причому потрібно постійно 

поповнювати отримані знання, розвивати навички і вміння управління 

колективом. 
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Додаток Б 
Бланк анкети по визначенню переліку професійно значущих якостей менеджера 

організацій 

 

Шановні колеги,  визначте, будь ласка,  30 якостей без яких на Вашу думку не можна 

здійснювати ефективно  управлінську діяльність 

(обведіть  чи підкресліть якості які ви обрали) 

 

1. Адаптаційна мобільність 

2. Адаптивністю, 

3. Асертивність 

4. Активність. 

5. Авторитетний. 

6. Вимогливість – здатність пред’являти 

адекватні вимоги залежно від 

особливостей ситуації. 

7. Висока ерудиція  

8. Високий загальний рівень розвитку 

1. Відповідальність і надійність у 

виконанні завдань,  

2. Вміння чітко формулювати цілі та 

установки. 

3. Впевненість у власних силах (у собі) 

4. Гнучкість  

5. Готовність вислухати думку інших. 

6. Готовність до змін. 

7. Гранично раціонально 

використовувати свій робочий час;  

8. Гуманізм 

9. Дисциплінованість – підпорядкування 

встановленому порядку, вміння 

налагоджувати і підтримувати 

дисципліну в колективі ; 

10. Домінантність  –  вміння впливати на 

підлеглих; 

11. Емоційна стабільність 

(врівноваженість) 

12. Енергійність, ініціативність і 

рішучість, у тому числі - в умовах 

ризику. 

13. Етичність; моральність  

14. Зберігати  контроль над ходом 

декілька подій одночасно, 

15. Здатність давати оцінку; 

16. Здатність до кооперації та групової  

роботи ; працювати у команді. 

17. Здатність до планування; 

18. Здатність до самомотивації 

19. Здатність до самонавчання і 

саморозвитку.  

20. Здатність доводити розпочате до 

кінця 

21. Здатність заряджати своєю енергією 

інших людей , активізувати їх. 

22. Здатність повністю 

використовувати можливості 

співробітників за допомогою 

правильної розстановки. 

23. Здатність управляти людьми.  

24. Здатність швидко приймати 

рішення і діяти рішуче без 

зволікання;  

25. Здоров’я . 

26. Здоровий глузд 

27. Знання справи 

28. Ініціатива під час прийняття рішень 

29. Ініціативність – вміння діяти 

енергійно , здатність висувати ідеї і 

намічати шляхи їх втілення . 

30. Інноваційне мислення в кричних 

ситуаціях  

31. Інтелігентність 

32. Інтуїція 

33. Контактність, комунікабельність 

34. Креативність; 

35. Критичність і самокритичність – 

здатність бачити недоліки у вчинках і 

діях інших людей і своїх вчинках. 

36. Лідер (лідерство)  

37. Мудрість 

38. Аналітичне і стратегічне мислення 

39. Надійність 

40. Наполегливість – вольове властивість 

особистості, що виявляється в 

наполегливому прагненні досягти 

свідомо поставленої мети; 

Заповзятливість. 

41. Наполеглива робота та безперервне 

навчання 
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42. Незалежність, самостійність у 

прийнятті рішень; 

43. Неупередженість, безкорисливість і 

лояльність. 

44. Об’єктивність 

45. Обережність (сумлінність, увагу, 

порядність, чесність, точність, 

визнання з боку оточуючих) ; 

46. Оперативно реагувати на будь-яке 

відхилення від плану. 

47. Ораторські здібності та уміння 

висловлювати думки 

48. Організованість 

49. Особиста привабливість. 

50. Окомір (здатність із внутрішньою 

спокійністю ставитись до реалій 

дійсності) 

51. Підприємливість ; 

52. Поведінкові орієнтації при вирішенні 

конфліктних ситуацій; 

53. Прагнення бути переможцем 

54. Прагнення до досягнення і 

підприємливість, здатність піти на 

ризик (розумний, а не авантюрний, 

готовність брати на себе 

відповідальність у вирішенні 

проблем); 

55. Прагнення до успіху (орієнтація на 

досягнення, прагнення володіти, 

рішучість) ; 

56. Працездатність – здатність тривало 

виконувати роботу з високою 

ефективністю ; 

57. Психологічна вибірковість –  

здатність адекватно, без спотворення 

відбивати психологію організації . 

58. Психологічний контакт – здатність 

встановлювати міру впливу, впливу 

на інших людей. 

59. Пунктуальність, 

60. Рішучість 

61. Рефлексивність. 

62. Самовизначення (свобода, 

самовизначення,  відкритість ) ; 

63. Самовладання. 

64. Самостійність – здатність 

здійснювати діяльність, спираючись 

на власні можливості без чужої 

допомоги; 

65. Сила переконання (володіти силою 

переконання) 

66. соціальна компетентність 

(компетентність, балакучість, 

товариськість, готовність до 

обговорення, сила переконання, 

чарівність, дружнє ставлення до 

організації , впевнена манера тримати 

себе ) . 

67. Співробітництво 

68. Старанність, 

69. Стратег,  

70. Стресостійкість; 

71. Схильність до організаторської 

діяльності, тобто потреба в її 

виконанні. 

72. Тактовність, 

73. Творча діяльність  

74. Творче, системне, стратегічне, 

аналітичне мислення 

75. товариськість, вміння спілкуватися, 

взаємодіяти з людьми 

76. Толерантність. 

77. Уміння координувати дії і процеси,  

78. Уміння самостійне організувати 

свою роботу;  

79. Уміння своєчасно усвідомлювати 

проблему 

80. Цілеспрямованість - вміння 

поставити чітку і ясну ціль  і прагне 

до її досягнення ; 

81. Широта поглядів, глобальний 

підхід. 

82. Харизматичність. 
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Додаток В 

 

Анкета на виявлення ставлення до власної професії майбутніх фахівців 

 

 

Продовжіть речення так, як вважаєте найбільш правильним.  

1) Я вирішив навчатися на менеджера, оскільки_______________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .    

 

2) Найкращими стимулами для якісної роботи менеджером є__________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________.  

 

3) Найбільші переваги, які я здобуду, працюючи менеджером, - це _____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

 

4) Найбільші труднощі, які можуть статися зі мною на посаді менеджера -  

це___________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Додаток  Д 

Таблиця1.1 

Категорії та індикатори контент-аналізу ставлення майбутніх фахівців до власної професії 
 К а т е г о р і я  м о т и в а ц і ї   

П і д к а т е г о р і ї 

 1 2 3 4 

  

Мотивація вибору професії – 

внутрішня 

Мотивація вибору професії – 

зовнішня 

Мотивація до роботи – 

внутрішня 

Мотивація до роботи – зовнішня 

І 
н

 д
 и

 к
 а

 т
 о

 р
 и

 

1) мені це цікаво; 

2) мені це потрібно; 

3) хочу реалізувати себе у цьому 

напрямку; 

4) маю лідерські якості; 

5) ця професія мені подобається; 

6) мені подобається керувати / 

хочу керувати колективом; 

7) це дає владу; 

8) інше. 

1) батьки порадили цю 

професію; 

2) підійшли результати мого 

ЗНО; 

3) це престижна професія; 

4) на сьогодні це дуже 

перспективна професія; 

5) можна легко знайти роботу 

за цією спеціальністю; 

6) інше. 

1) мені подобається працювати 

менеджером; 

2) хочу постійно підвищувати 

кваліфікацію; 

3) бажаю розв’язати поставлені 

задачі; 

4) мені подобається керувати / 

бути лідером; 

5) інше. 

 

1) висока заробітня плата / 

премії; 

2) хочу отримати визнання в 

колективі; 

3) адекватне керівництво; 

4) винагороди за досягнення; 

5) хочу зробити кар’єру; 

6) інше. 

 

 К а т е г о р і я   о ч і к у в а н н я  в і д  п р о ф е с і ї 

П і д к а т е г о р і ї 

 5 6 7 8 9 

    

Фінансова 

спроможність 

Здобуття авторитету / 

лідерства 

Професійна 

самореалізація 

Досягнення успіху Задоволення власних 

психологічних потреб 
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Продовження табл. 1.1. 

І 
н

 д
 и

 к
 а

 т
 о

 р
 и

 

1) висока зарплата; 

2) отримувати гарний 

прибуток; 

3) гроші; 

4) достаток; 

5) зможу забезпечи ти 

себе і свою сім’ю; 

8) інше. 

1) навчусь контролювати 

інших людей; 

2) мені подобається 

тримати все в своїх 

руках; 

3) стану лідером в 

колективі: 

4) зможу управляти 

іншими; 

5) хочу бути лідером; 

5) інше. 

1) отримаю нові знання / 

досвід; 

2) зможу постійно 

підвищувати 

кваліфікацію; 

3) отримаю досвід для 

власної справи; 

4) ця робота – це 

можливість побачити в 

собі нові здібності; 

5) хочу реалізуватися як 

професіонал; 

3) інше; 

1) досягну успіху у 

житті / стану 

успішним; 

2) зможу побудувати 

свою компанію; 

3) хочу бути 

успішним; 

3) інше. 

 

1) навчусь знаходити спільну 

мову з людьми; 

2) ця професія розкриє мене як 

людину / розкриє мою 

особистість; 

3) познайомлюсь з цікавими 

людьми; 

4) стану більш комунікабельним; 

5) навчусь спілкуватися з іншими;  

6) стану більш впевненим у собі / 

у власних силах;  

7) інше. 

 К а т е г о р і я   о ч і к у в а н  і   т р у д н о щ і  в  р о б о т і 

П і д к а т е г о р і ї 

 10 11 12 12 14 

  

Невпененість у власних 

силах 

Відсутність/ нестача 

досвіду/знань 

Відсутність роботи Непорозуміння з 

колективом 

Несприятливі зовнішні 

умови 

І 
н

 д
 и

 к
 а

 т
 о

 р
 и

 

1) не зможу виконати 

поставлені задачі; 

2) невпевнений у своїх 

силах; 

3) можу не впоратись з 

проблемами; 

4) не зможу налагодити 

роботу колективу; 

5) не зможу здобути 

авторитет серед 

підлеглих; 

6) інше. 

1) не знаю як якісно 

підбирати персонал; 

2) не вмію розподіляти 

обов’язки між 

підлеглими; 

3) не зможу передбачити і 

попередити можливі 

проблеми; 

4) не маю достатньо 

знань; 

5) не маю управлінського 

досвіду; 

6) інше. 

1) закриється 

фірма/компанія; 

2) компанія збанкрутіє; 

3) мене звільнять; 

4) не знайду роботу за 

фахом;  

5) інше. 

1) колектив мене не 

прийме; 

2) не зможу керувати 

підлеглими; 

3) конфлікти у колективі; 

4) непорозуміння з 

керівництвом; 

5) інше. 

1) економічна криза в 

країні; 

2) висока конкуренція на 

ринку праці; 

3) неконкурентна 

заробітна плата на ринку; 

4) олігархія влади; 

5) інше. 
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Додаток Е 

Результати констатувального етапу емпіричного дослідження. 

Додаток Е.1 

Опис вибірки 

Групи досліджуваних за віком 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивн

ый процент 

Валидные до 18 років 142 35,4 35,4 35,4 

19-22 роки 131 32,7 32,7 68,1 

23-30 років 128 31,9 31,9 100,0 

Итого 401 100,0 100,0  

 

Стать досліджуваних 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 

чоловіки 117 29,2 29,2 29,2 

жінки 284 70,8 70,8 100,0 

Итого 401 100,0 100,0  

 

Курс навчання 

 
 Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 1 84 20,9 20,9 20,9 

2 87 21,7 21,7 42,6 

3 85 21,2 21,2 63,8 

4 53 13,2 13,2 77,1 

5 92 22,9 22,9 100,0 

Итого 401 100,0 100,0  

 

Сімейний стан 

  Частота Процент 
Валидный 

процент 

Кумулятивны

й процент 

Валидные 

одружені 95 23,7 26,7 26,7 

неодружені 261 65,1 73,3 100,0 

Итого 356 88,8 100,0  

Пропущенны

е 

Системные 

пропущенные 
45 11,2   

Итого 401 100,0   

 

Регіон проживання 
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Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивн

ый процент 

Валидные 

Центр 218 54,4 56,0 56,0 

Регіони 171 42,6 44,0 100,0 

Итого 389 97,0 100,0  

Пропущенны

е 

Системные 

пропущенные 
12 3,0   

Итого 401 100,0   

 

Місце проживання 

  Частота Процент 
Валидный 

процент 

Кумулятивн

ый процент 

Валидные 

село 71 17,7 17,8 17,8 

місто 327 81,5 82,2 100,0 

Итого 398 99,3 100,0  

Пропущенны

е 

Системные 

пропущенные 
3 ,7   

Итого 401 100,0   

 

Наявність загального трудового стажу 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивн

ый процент 

Валидные наявний 254 63,3 63,5 63,5 

відсутній 146 36,4 36,5 100,0 

Итого 400 99,8 100,0  

Пропущенны

е 

Системные 

пропущенные 

1 ,2 
  

Итого 401 100,0   

 

Стаж  на керівній посаді  

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивн

ый процент 

Валидные наявний 93 23,2 23,3 23,3 

відсутній 306 76,3 76,7 100,0 

Итого 399 99,5 100,0  

Пропущенны

е 

Системные 

пропущенные 

2 ,5 
  

Итого 401 100,0   
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Акдемічна успішність 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивн

ый процент 

Валидные низький рівень 113 28,2 28,5 28,5 

середній рівень 141 35,2 35,6 64,1 

високий рівень 142 35,4 35,9 100,0 

Итого 396 98,8 100,0  

Пропущенны

е 

Системные 

пропущенные 

5 1,2 
  

Итого 401 100,0   

 

Спеціальність 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные майбутні 

менеджери 

320 79,8 79,8 79,8 

майбутні психологи 81 20,2 20,2 100,0 

Итого 401 100,0 100,0  
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Додаток Е.2 

 

Результати дисперсійного аналізу особливостей розвитку ПЗЯ майбутніх 

фахівців залежно від фаху (на прикладі окремих складових) 

 

 

Винахідливість 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

12,894a 1 12,894 6,390 ,012 

Свободный член 2648,924 1 2648,924 1312,663 ,000 

Спеціальність 12,894 1 12,894 6,390 ,012 

Ошибка 793,065 393 2,018   

Всего 5345,000 395    

Скорректированный 

итог 

805,959 394    

 

 

Адаптивність 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

4,124a 1 4,124 3,098 ,079 

Свободный член 897,557 1 897,557 674,315 ,000 

Спеціальність 4,124 1 4,124 3,098 ,079 

Ошибка 528,433 397 1,331   

Всего 1821,000 399    

Скорректированный 

итог 

532,556 398    

 

Конструктивність стилю поведінки в конфліктних ситуаціях 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

1,567a 1 1,567 3,644 ,057 

Свободный член 752,442 1 752,442 1749,637 ,000 

Спеціальність 1,567 1 1,567 3,644 ,057 

Ошибка 170,302 396 ,430   

Всего 1396,000 398    

Скорректированный 

итог 

171,869 397    

 

 

 

 



260 

 

 

Організаційні здібності 

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

42,641a 1 42,641 4,393 ,037 

Свободный член 43992,704 1 43992,704 4532,660 ,000 

Спеціальність 42,641 1 42,641 4,393 ,037 

Ошибка 3649,348 376 9,706   

Всего 74732,000 378    

Скорректированный 

итог 

3691,989 377    

 

 

 

 

Академічна успішність   

Иcточник Сумма 

квадратов 

типа III 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

Скорректированная 

модель 

3,460a 1 3,460 5,466 ,020 

Свободный член 1035,824 1 1035,824 1636,282 ,000 

Спеціальність 3,460 1 3,460 5,466 ,020 

Ошибка 249,416 394 ,633   

Всего 1955,000 396    

Скорректированный 

итог 

252,876 395    
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Додаток Е.4 

Кластерний аналіз 

 

 

Конечные центры кластеров 

 Кластер 

 1 2 3 

предм.дій 3,92 6,13 4,96 

абстр.сим 1,93 2,25 4,02 

слов.лог 3,60 4,44 6,68 

нагл.обр 4,64 6,84 6,59 
 

Число наблюдений в каждом 

кластере 

Кластер 1 107,000 

2 106,000 

3 107,000 

Валидные 320,000 

Пропущенные значения 0 
 

 

 

Рівні сформованості мислення 

  

Частота Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивны

й процент 

Валидные низький 107 33,4 33,4 33,4 

середній 106 33,2 33,2 66,6 

високий 107 33,4 33,4 100,0 

Итого 320 100,0 100,0  

Пропущенные Системные 

пропущенные 

0  
  

Итого 320 100,0   
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Додаток Ж 

Результати формувального експерименту 

Додаток Ж.1 

Порівняльний аналіз рівнів розвитку ПЗЯ між експериментальною та 

контрольною групами майбутніх менеджерів до (І зріз) та після формувального 

експерименту (ІІ зріз) за критерієм χ2 

Frequencies 

 Групи досліджуваних 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid експериментальна 

група 

31 50,8 50,8 50,8 

  контрольна група 30 49,2 49,2 100,0 

  Total 61 100,0 100,0  

 
Crosstabs 

 

Групи досліджуваних * рівні мотиваційного компоненту (до формувального 

експерименту) 

% within групи досліджуваних  

  

рівні мотиваційного компоненту (до 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 22,6% 35,5% 41,9% 

  контрольна група 20,0% 36,7% 43,3% 

Total 21,3% 36,1% 42,6% 

 
 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,061 2 ,970 

Likelihood Ratio ,061 2 ,970 

Linear-by-Linear 

Association 

,040 1 ,842 

N of Valid Cases 61   
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Групи досліджуваних * рівні мотиваційного компоненту (після формувального 

експерименту) 

 

 Crosstab 

% within групи досліджуваних  

  

рівні мотиваційного компоненту (після 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 3,2% 29,0% 67,7% 

  контрольна група 13,3% 43,3% 43,3% 

Total 8,2% 36,1% 55,7% 

  

 Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,394 2 ,111 

Likelihood Ratio 4,543 2 ,103 

Linear-by-Linear 

Association 

4,322 1 ,038 

N of Valid Cases 61   

 

Crosstabs 

 

Групи досліджуваних * рівні когнітивного компоненту (до формувального 

експерименту) 

 

% within групи досліджуваних  

  

рівні когнітивного компоненту (до 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 22,6% 48,4% 29,0% 

  контрольна група 23,3% 46,7% 30,0% 

Total 23,0% 47,5% 29,5% 

 
 
 Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,018 2 ,991 

Likelihood Ratio ,018 2 ,991 

Linear-by-Linear 

Association 

,000 1 ,991 

N of Valid Cases 61   
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Групи досліджуваних * рівні когнітивного компоненту (після формувального 

експерименту) 

 

 Crosstab 

% within групи досліджуваних  

  

рівні когнітивного компоненту (після 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група  61,3% 38,7% 

  контрольна група 20,0% 46,7% 33,3% 

Total 9,8% 54,1% 36,1% 

  

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,942 2 ,031 

Likelihood Ratio 9,262 2 ,010 

Linear-by-Linear 

Association 

3,753 1 ,053 

N of Valid Cases 61   

 

Crosstabs 

 

Групи досліджуваних * рівні операційного компоненту (до формувального 

експерименту) 

% within групи досліджуваних  

  

рівні операційного компоненту (до 

формувального експерименту) 

  

 

 

 

 

низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 16,1% 54,8% 29,0% 

  контрольна група 16,7% 53,3% 30,0% 

Total 16,4% 54,1% 29,5% 
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 Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,014 2 ,993 

Likelihood Ratio ,014 2 ,993 

Linear-by-Linear 

Association 

,001 1 ,980 

N of Valid Cases 61   

 

Групи досліджуваних * рівні операційного компоненту (після формувального 

експерименту) 

 

 Crosstab 

% within групи досліджуваних  

  

рівні операційного компоненту (після 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 3,2% 41,9% 54,8% 

  контрольна група 13,3% 53,3% 33,3% 

Total 8,2% 47,5% 44,35 

  

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,910 2 ,142 

Likelihood Ratio 4,058 2 ,131 

Linear-by-Linear 

Association 

3,799 1 ,051 

N of Valid Cases 61   

 

Crosstabs 

 

Групи досліджуваних * рівні комунікативного компоненту (до формувального 

експерименту) 

% within групи досліджуваних  

  

рівні комунікативного компоненту (до 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 22,6% 48,4% 29,0% 

  контрольна група 20,0% 53,3% 26,7% 

Total 21,3% 50,8% 27,9% 
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 Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,152 2 ,927 

Likelihood Ratio ,152 2 ,927 

Linear-by-Linear 

Association 

,000 1 ,990 

N of Valid Cases 61   

 

 

Групи досліджуваних * рівні комунікативного компоненту (після формувального 

експерименту) 

 

 Crosstab 

% within групи досліджуваних  

  

рівні комунікативного компоненту (після 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 3,2% 45,2% 51,6% 

  контрольна група 13,3% 56,7% 30,0% 

Total 8,2% 50,8% 41,0% 

  

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,035 2 ,133 

Likelihood Ratio 4,188 2 ,123 

Linear-by-Linear 

Association 

3,926 1 ,048 

N of Valid Cases 61   

 

Crosstabs 

 

Групи досліджуваних* рівні рефлексивного компоненту (до формувального 

експерименту) 

% within групи досліджуваних  

  

рівні рефлексивного компоненту (до 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 22,6% 61,3% 16,1% 

  контрольна група 20,0% 60,0% 20,0% 

Total 21,3% 60,7% 18,0% 
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 Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,179 2 ,915 

Likelihood Ratio ,179 2 ,915 

Linear-by-Linear 

Association 

,159 1 ,690 

N of Valid Cases 61   

 

 

Групи досліджуваних * рівні рефлексивного компоненту (після формувального 

експерименту) 

 

 Crosstab 

% within групи досліджуваних  

  

рівні рефлексивного компоненту (після 

формувального експерименту) 

  
низький середній високий 

групи 

досліджуваних 

експериментальна група 3,2% 58,1% 38,7% 

  контрольна група 20,0% 56,7% 23,3% 

Total 11,5% 57,4% 31,1% 

  

 Chi-Square Tests 

 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,901 2 ,086 

Likelihood Ratio 5,306 2 ,070 

Linear-by-Linear 

Association 

4,000 1 ,046 

N of Valid Cases 61   
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Додаток Ж.2 

Порівняльний аналіз динаміки рівнів розвитку компонентів ПЗЯ майбутніх 

менеджерів окремо в експериментальній групі  

до (І зріз) та після формувального експерименту (ІІ зріз)  

за G-критерієм знаків 

 
Експериментальна група 
NPar Tests 

Sign Test 

 Frequencies 

 

   N 

рівні мотиваційного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні мотиваційного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 0 

  Positive Differences 8 

  Ties 23 

  Total 31 

рівні когнітивного компонента ПЗЯ (після формувального 

експерименту) - рівні когнітивного компонента ПЗЯ (до 

формувального експерименту) 

Negative Differences 0 

  Positive Differences 8 

  Ties 23 

  Total 31 

рівні операційного компонента ПЗЯ (після формувального 

експерименту) - рівні операційного компонента ПЗЯ (до 

формувального експерименту) 

Negative Differences 0 

  Positive Differences 7 

  Ties 24 

  Total 31 

рівні комунікативного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні комунікативного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 0 

  Positive Differences 6 

  Ties 25 

  Total 
31 

рівні рефлексивного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні рефлексивного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 0 

  Positive Differences 7 

  Ties 24 

  Total 31 
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Test Statistics 

  

  

рівні 

мотиваційно-

го компо-

нента ПЗЯ 

(після 

формуваль-

ного експери-

менту) - рівні 

мотиваційно-

го компо-

нента ПЗЯ 

(до форму-

вального 

експери-

менту) 

рівні 

когнітивного 

компонента 

ПЗЯ (після 

формува-

льного 

експери-

менту) - рівні 

когнітивного 

компонента 

ПЗЯ (до 

форму-

вального 

експери-

менту) 

рівні 

операційного 

компонента 

ПЗЯ (після 

формува-

льного 

експери-

менту) - рівні 

операційного 

компонента 

ПЗЯ (до 

форму-

вального 

експери-

менту) 

рівні 

комуніка-

тивного 

компонента 

ПЗЯ (після 

формуваль-

ного експери-

менту) - рівні 

комуніка-

тивного 

компонента 

ПЗЯ (до 

формуваль-

ного експери-

менту) 

рівні 

рефлексивног

о компо-

нента ПЗЯ 

(після форму-

вального 

експери-

менту) - рівні 

рефлексив-

ного 

компонента 

ПЗЯ (до 

форму-

вального 

експери-

менту) 

Exact Sig. 

(2-tailed) 
,008(a) ,008(a) ,016(a) ,031(a) ,016(a) 
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Додаток Ж.3 

Порівняльний аналіз динаміки результатів окремо в контрольній групі  

до (І зріз) та після формувального експерименту (ІІ зріз)  

за G-критерієм знаків 

 

Контрольна група 

NPar Tests 

Sign Test 

 Frequencies 

    N 

рівні мотиваційного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні мотиваційного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 1 

  Positive Differences 3 

  Ties 26 

  Total 30 

рівні когнітивного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні когнітивного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 1 

  Positive Differences 3 

  Ties 26 

  Total 30 

рівні операційного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні операційного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 1 

  Positive Differences 3 

  Ties 26 

  Total 30 

рівні комунікативного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні комунікативного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 0 

  Positive Differences 2 

  Ties 28 

  Total 
30 

рівні рефлексивного компонента ПЗЯ (після 

формувального експерименту) - рівні рефлексивного 

компонента ПЗЯ (до формувального експерименту) 

Negative Differences 1 

  Positive Differences 2 

  Ties 27 

  Total 30 

  
 
 
 

  



271 

 

Test Statistics (b) 
 

  

рівні 

мотивацій-

ного 

компонента 

ПЗЯ (після 

формуваль-

ного експери-

менту) - рівні 

мотиваційно-

го компо-

нента ПЗЯ 

(до форму-

вального 

експери-

менту) 

рівні 

когнітивного 

компонента 

ПЗЯ (після 

формуваль-

ного експе-

рименту) - 

рівні 

когнітивного 

компонента 

ПЗЯ (до 

форму-

вального 

експери-

менту) 

рівні 

операційного 

компонента 

ПЗЯ (після 

формувально

го експе-

рименту) - 

рівні 

операційного 

компонента 

ПЗЯ (до 

форму-

вального 

експери-

менту) 

рівні 

комунікатив-

ного 

компонента 

ПЗЯ (після 

формуваль-

ного експе-

рименту) - 

рівні 

комуніка-

тивного 

компонента 

ПЗЯ (до 

форму-

вального 

експери-

менту) 

рівні 

рефлексивно-

го компо-

нента ПЗЯ 

(після форму-

вального 

експеримент-

ту) - рівні 

рефлексив-

ного 

компонента 

ПЗЯ (до 

форму-

вального 

експери-

менту) 

Exact 

Sig. (2-

tailed) 

,625(a) ,625(a) ,625(a) ,500(a) 1,000(a) 
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Додаток 3 

Довідки про впровадження результатів дослідження 

Додаток З-1 
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Додаток З-2 
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Додаток З-3 
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Додаток З-4 
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Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців: матеріали ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. Хмельницький,  24-25 квітня 2014р.; ред. колегія: Є.М. Потапчук 

(гол. ред.), О.В. Кулешова, Л.О. Подкориоова, В.К. Гаврилькевич, Л.Г. 

Параскевич. М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. 

психол. та педагог. − Хмельницький : ХНУ, 2014. 172 с. С. 159-160. 

24. Діденко М. С. Зміст та групи професійно значущих якостей 

менеджерів організацій: експертна оцінка. Елітний менеджер: технологія 

підготовки у системі національної освіти: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 
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11 черв., 2014 р.); ред. кол. Г. А. Дмитренко (гол. ред.), Т. І. Бурлаєнко, 

М. С. Діденко; Нац. академія пед. наук України ДВНЗ «УМО», каф. економіки 

та управління персоналом. Київ, 2014. 80 с. С. 25–28. 

25. Діденко М. С. Основні наукові підходи до розвитку особистості 

менеджера. Зб. тез Всеукр. інтернет-конф. «Актуальні проблеми 

університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах»; 

НАПН України; Ун-т менедж. освіти. Київ, 2015. 112 с. С. 35–36.  

26. Діденко М.С. Використання тренінгових технологій у процесі розвитку 

професійно значущих якостей менеджера. Збірник матеріалів ІІ-ї 

Всеукраїнської інтернет-конф.: Професійний розвиток фахівців у системі 

освіти дорослих: історія, теорія, технології»; редкол.: В.В. Сидоренко, М.І. 

Скрипник, Я.Л. Швень. К.: ЦІППО, 2017. 424 с. C. 376-378. 

27. Діденко М. С. Психологічні особливості розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій. Організаційна та 

економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку: 

тези доп. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та економічної 

психології (12–13 квіт. 2018 р, м. Київ); наук. ред. С. Д. Максименка, 

Л. М. Карамушки, М. С. Ковальчука. Київ, 2018. 164 с. С. 28–29. 

 

Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

 

28. Дмитренко Г. А., Діденко М. С., Медведь В. В., Стахів О. В. 

Відповідність менеджерів вимогам ефективного мотиваційного управління 

персоналом // Цілеорієнтована мотивація персоналу та її моніторинг в 

контексті європейських стандартів якості: навч. посіб. Заг. ред. 

Г. А. Дмитренка. Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. 176 с. 
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Додаток Л 

Відомості про апробацію результатів дослідження 

 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня: 

 

1. «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 20 квітня, 

2012р., м. Київ. Тема доповіді: «Розвиток комунікативних здібностей 

майбутніх менеджерів як запорука успішної професійної діяльності».  

2. «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення 

кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 19 квітня, 2013р. м. 

Київ. Тема доповіді: «Методологічні підходи до розуміння професійно 

важливих якостей фахівця». 

3. «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі 

освіти», 26-27 червня, 2013 р. м. Севастополь. Тема доповіді: «Особливості 

професійно важливих якостей особистості майбутніх менеджерів організацій». 

4. «Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи», 

19-20 вересня, 2013 р., м. Херсон. Тема доповіді: «Психологічні особливості 

професійно-важливих якостей особистості майбутніх менеджерів організацій». 

5. «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та 

прикладні проблеми», 15 березня, 2013р., м. Київ. Тема доповіді: «Соціалізація 

студентів-менеджерів у контексті дослідження проблеми професійного 

становлення».  

6. «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення 

кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 23 травня 2014 р., м. 

Київ. Тема доповіді: «Аналіз результатів емпіричного дослідження рівнів 

розвитку професійно значущих якостей особистості майбутніх менеджерів 

організацій». 
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7. «Реалії та перспективи євроінтеграційного розвитку післядипломної 

педагогічної освіти», 29-30 жовтня, 2015р., м. Ужгород. Тема доповіді: 

«Психолого-педагогічні чинники розвитку професійно важливих якостей 

майбутніх менеджерів в умовах післядипломної педагогічної освіти».  

8. «Конкурентологія та ринок праці: психологічні аспекти», 8-9 грудня, 

2016р., м. Київ. Тема доповіді: «Професійно значущі якості як основа його 

конкурентоздатності».   

9. «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних 

трансформацій», 26-28 квітня, 2017р., м. Київ–Суми. Тема доповіді: 

«Психолого-педагогічні умови для розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів у процесі навчання у ВНЗ». 

10. «Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні 

проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 2018); Тема доповіді: «Психологічні 

особливості розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій». 

11. «Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук», 

лютий 2019, м. Одеса. Тема доповіді: «Програма психологічного тренінгу 

«Розвиток професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій». 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

 

12. «Розвиток післядипломної педагогічної освіти у сучасному 

суспільстві: експериментально-дослідницька діяльність», 24-25 травня, 2012 р., 

м. Київ-Львів. Тема доповіді: «До проблем розвитку професійних якостей 

майбутніх менеджерів». 

13. «Випереджувальний характер післядипломної педагогічної освіти 

щодо розвитку суспільства економіки знань», 5-6 квітня, 2012р. м. Рівне. Тема 

доповіді: «Становлення компетентнісного підходу в сучасній освіті».  

14. «Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах 

упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних 
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технологій, 1-2 листопада, 2012р., м. Рівне. Тема доповіді: «Психологічні 

аспекти у підготовці майбутніх менеджерів». 

15. «35 років на шляху удосконалення професійної компетентності 

фахівців: історія, сучасність, перспективи», 5-6 лютого, 2014р., м. Донецьк. 

Тема доповіді: «Методологічні підходи до розуміння професійно значущих 

якостей особистості».  

16. «Інтеграція науки і практики як чинник розвитку післядипломної 

освіти в умовах інформаційного суспільства», 6-7 травня, 2014р., м. Івано-

Франківськ. 

17. «Елітний менеджер: технологія підготовки у системі національної 

освіти», 11 червня  2014 р., м. Київ. Тема доповіді: «Зміст та групи професійно 

значущих якостей менеджерів організацій: експертна оцінка». 

18. «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі 

освіти» 18-19 вересня, 2014р., м. Київ, «Розвиток професійно значущих якостей 

менеджерів організацій засобами акмеологічного тренінгу»;  

19. «Актуальні питання теорії і практики психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців», 24-25 квітня, 2014р. , м. Хмельницький. Тема 

доповіді: «Психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій засобами тренінгу».  

20. «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 27 

травня, 2016р., м. Київ. Тема доповіді: «Змістовий компонент структурної 

моделі професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій». 

21.  «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 26 

травня, 2017р., м. Київ. Тема доповіді: «Вплив зовнішніх факторів на розвиток 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів». 

22. «Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки 

освітніх інновацій», 1 листопада, 2017р., м. Київ. Тема доповіді: «Розвиток 

професійно значущих якостей за допомогою інтерактивних методів». 
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23. «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 

підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти», 25 

травня, 2018р. м. Київ. Тема доповіді: «Розвиток професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій в сучасних умовах». 

 

Інтернет-конференції:  

24. «Актуальні проблеми університетської та професійної освіти в 

кризових умовах», 27  лютого, 2015р. м .Київ, 2015. Тема доповіді: «Основні 

наукові підходи до розвитку особистості менеджера».  

25.  «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технологія», 28 квітня, 2017 р., м. Київ.  Тема доповіді: 

«Використання тренінгових технологій у процесі розвитку професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів».   

 

Круглий стіл: 

26.  «Формування комунікативної компетентності обдарованих 

старшокласників з використанням інформаційних технологій», 6 грудня 2012 р. 
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