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В умовах соціальних трансформацій в державі актуалізується потреба у 

висококваліфікованих управлінцях, ефективна професійна діяльність яких 

зможе підвищити якість функціонування установ і підприємств різних галузей 

господарства. 

Проблема розвитку професійно значущих якостей фахівців є предметом 

багатьох наукових досліджень, що вирізняються багатоаспектністю та 

різноманітністю підходів у висвітленні зазначеної теми. 

Дисертаційне дослідження Марини Сергіївни Діденко мало на меті 

дослідити психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій в процесі здобуття фахової освіти. 

Дисертація написана літературною науковою мовою. Матеріал подано 

логічно і послідовно. Авторкою проаналізовано достатню кількість 

першоджерел з проблеми дослідження, з них вісім — англійською мовою. 

Кожен розділ роботи починається з чіткої постановки завдань, 

завершується узагальненнями та обґрунтуванням логіки наступних розділів. 

В процесі теоретичного аналізу, результати якого представлені в І 

розділі, дисертанткою розкрито сутність поняття «професійно значущі якості» 

з позицій тлумачень вітчизняних і зарубіжних вчених та висвітлено власний 

погляд щодо його інтерпретації. Помітним результатом теоретичного аналізу є 

виокремлення п'яти компонентів структури професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів та визначення психологічних особливостей розвитку 

ПЗЯ майбутніх менеджерів (§1.3.) . Виокремлені в першому розділі 
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компоненти, особливості та наукові підходи (особистісно-діяльнісний, 

акмеологічний, компетентнісний) стали теоретичним підґрунтям для реалізації 

констатувальної та формувальної частини емпіричного дослідження. 

Другий розділ, що за обсягом є найбільшим, присвячено емпіричному 

дослідженню компонентів та психологічних особливостей ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій. В цьому ж розділі авторка також обґрунтовує вибір і 

застосування комплексу обраних для дослідження психодіагностичних 

методик. Слід відзначити узгодженість теоретичних і емпіричних методів 

дослідження, а також продуманість у підборі та використанні 

психодіагностичних методик, які були розподілені рівномірно відповідно до 

кількості компонентів ПЗЯ. Аналізу результатів констатувального етапу 

емпіричного дослідження відзначається ґрунтовністю, а використання методів 

математичної статистики (первинний статистичний аналіз, визначення 

кореляційних зв'язків, факторний аналіз та інші) дозволило виявити найбільш 

значущі показники, що підсилило цінність проведеного дослідження. Варто 

підкреслити представлений у розділі авторський доробок, а саме: 

виокремлення компонентів професійно значущих якостей, їх складових та 

показників (табл. 2.1), дві анкети, спрямовані на визначення переліку 

ключових професійно значущих якостей менеджерів організацій та виявлення 

ставлення до власної професії майбутніх фахівців. 

Результати, які наводить авторка в другому розділі, вказують на 

недостатній розвиток у майбутніх менеджерів чотирьох із п'яти компонентів 

ПЗЯ; спонтанність, нерівномірність, гетерохронність, суперечливість та 

амбівалентність процесу розвитку ПВЯ у майбутніх менеджерів організацій. 

Виявлені закономірності дали підстави дисертантці для розробки 

програми соціально-психологічного тренінгу «Розвиток професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій», представленої у третьому розділі 

дисертації. Добір форм і методів, використаних на тренінгу був спрямований 

на розвиток усіх складових професійно значущих якостей особистості. 

Програма складається із вступного та заключного заняття, трьох модулів 
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«Розвиток комунікативних здібностей», «Розвиток асертивності у професійній 

взаємодії», «Розвиток вмінь конструктивного розв'язання конфліктів у 

професійній діяльності» і передбачає виконання домашніх завдань. 

Отримані по закінченні формувального етапу емпіричного дослідження 

результати засвідчили доцільність впровадження в навчальний процес ЗВО 

розробленої Діденко М. С. програми, спрямованої на розвиток ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій. Методи математичної статистики підтверджують її 

ефективність: виявлено зростання у рівнях розвитку комунікативного, 

мотиваційного, когнітивного, операційного та рефлексивного компонентів. 

Таким чином, попри значну кількість наукових робіт, в яких 

досліджувалася проблема розвитку професійно значущих якостей фахівців, у 

представленому науковому дослідженні автор розширює і поглиблює існуючі 

наукові доробки, а саме: конкретизує структуру професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів організацій, теоретично обґрунтовує та емпірично 

підтверджує психологічні особливості ПЗЯ, встановлює гендерно-вікові, 

соціально-демографічні та професійно-організаційні особливості розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій. 

Аналізуючи структуру і зміст дисертації можна зазначити, що, в цілому, 

вона відповідає вимогам до структури дисертаційного дослідження: 

складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури і додатків. Представлена наукова праця має чітко визначений 

методологічний апарат — визначені об'єкт, предмет, мету та завдання, що 

сформульовані відповідно до обраної теми дослідження. Методи дослідження 

відповідають критеріям валідності та надійності. 

Робота має незаперечну наукову новизну, адже в ній вперше 

обґрунтовано, емпірично досліджено і конкретизовано структуру професійно 

значущих якостей майбутніх менеджерів організацій, яка включає 

мотиваційний, когнітивний, операційний, комунікативний та рефлексивний 

компоненти; теоретично обґрунтовано та емпірично підтверджено 

психологічні особливості розвитку професійно значущих якостей на макро-, 
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мезо- та мікрорівнях аналізу; підготовлено тренінгову програму розвитку ПЗЯ 

менеджерів організацій; уточнено зміст поняття «професійно значущі якості» 

та їхнє місце і роль у професійній структурі фахівця. 

Ознайомлення з текстом дисертації, автореферату та змістом публікацій 

М. С. Діденко дає можливість стверджувати, що виконана робота є вагомим 

внеском у розуміння змісту та структури професійно значущих якостей 

майбутніх менеджерів. Отримані результати мають важливе теоретичне та 

практичне значення у сфері дослідження психологічних особливостей 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

фокусується в підготовці пакету психодіагностичних методик та програми 

розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів організацій, що можуть бути використані 

викладачами ЗВО для підвищення якості професійної підготовки фахівців 

відповідного профілю, а методичний інструментарій може стати складовою 

моніторингу професійного та особистісного розвитку менеджерів організацій. 

Обрані здобувачем дослідницькі методи мають комплексний характер, 

що дозволило здійснити якісний теоретичний аналіз проблеми, обґрунтувати 

експериментальні дані, провести й інтерпретувати статистичну обробку 

емпіричного матеріалу. Укладений та використаний комплекс методів 

дослідження є достатнім для розв'язання поставлених завдань. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, що налічує 223 найменування (з них 8 - іноземних) і 

додатків. Основний обсяг дисертації становить 224, повний - 284 сторінки. 

Достатньою є і презентація результатів дослідження для наукового 

загалу, що відображено у 14 публікаціях, із яких 5 статей - у наукових 

фахових виданнях, включених до переліку МОН України, одна з них входить 

до міжнародних наукометричних баз даних. 

На нашу думку, дослідження Діденко М.С. має перпективу використання 

в сегменті професійної підготовки майбутніх менеджерів. 
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Таким чином, аналіз змісту дисертації, автореферату та опублікованих 

праць свідчить про те, що Марині Сергіївні Діденко вдалося розв'язати 

поставлені завдання - проаналізувати існуючі підходи до дослідження 

професійно значущих якостей менеджерів організацій; теоретично 

обґрунтувати зміст, структуру та особливості розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій; емпірично їх дослідити та виявити 

структурну динаміку в процесі фахової освіти; розробити і апробувати 

програму розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів 

організацій в умовах здобуття фахової освіти. 

Позитивно оцінюючи роботу в цілому, слід висловити деякі зауваження і 

побажання: 

1. У представленій теоретичний моделі розвитку ПЗЯ майбутніх 

менеджерів організацій (рис. 1.2) представлені тільки компоненти та 

психологічні особливості. В той же час не представлені концептуальні засади, 

методи, чинники та засоби розвитку ПЗЯ майбутніх менеджерів в процесі 

навчання. Чи не варто було б додати до цієї схеми з метою більш повного 

висвітлення сутності процесу? 

2. В дисертаційному дослідженні психологічні особливості розвитку 

професійно значущих якостей розглядалися на трьох рівнях - особистості, 

навчального закладу та суспільства в цілому, проте дисертанткою не надано 

методичних рекомендацій щодо розвитку ПЗЯ відповідно до зазначених 

рівнів. 

3. Такі якості як нетерпимість до корупції, чесність, порядність, на 

нашу думку, є вкрай потрібними для управлінців середньої і вищої ланки. 

Чому в переліку професійно значущих якостей менеджерів, у представленому 

дисертаційному дослідженні вони не представлені? 

Разом з тим, вважаємо за доцільне зазначити, що вказані нами 

зауваження не впливають на наукову і, особливо, практичну цінність роботи 

М.С.Діденко, а побажання не применшують загальної позитивної оцінки від 

дисертаційної роботи, виконаної на належному науковому рівні. 
5 



За змістом, повнотою викладу і науково-практичною цінністю 

отриманих результатів дисертація «Психологічні особливості розвитку 

професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій» цілком 

відповідає нормативним вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24 липня 2013 р. № 567, а її 

авторка - Марина Сергіївна Діденко заслуговує присудження їй наукового 

ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна 

та вікова психологія. 
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