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АНОТАЦІЯ 

Бєлік Н. О. Розвиток психологічної готовності фахівців-початківців до 
ріелторської діяльності. ‒ 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 Національної академії 

педагогічних наук України, 04060, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню розвитку психологічної 

готовності фахівців-початківців до виконання ріелторської діяльності. У роботі 

здійснено теоретико-методологічний аналіз підходів до визначення 

психологічної готовності. Визначено психологічні особливості готовності до 

ріелторської діяльності та чинники її розвитку. 

Предметом ріелторської діяльності є соціальна діяльність як спілкування, 

що передбачає організацію діяльності інших людей, які мають різну станову, 

субкультурну, освітню та інші ґенези. За сутнісним змістом – це особливий вид 

діяльності, який, по-перше, характеризується переважно двома типами відносин: 

суб’єкт-суб’єктними і суб’єкт-об’єктними. Суб’єкт-суб’єктні та суб’єкт-об’єктні 

відносини задають специфічність спрямованості спільної діяльності з нерухомістю 

ріелтора та клієнтів щодо її мотивів та цілей. По-друге, таке професійне 

спілкування функціонує як постійна взаємодія діяльностей людей, де соціальна 

взаємодія, здебільшого, є і неперервною, і плинною. По-третє, ця діяльність має 

водночас різні рівні сформованості на рівні агенції та кожного фахівця 

персонально. У ній перетинаються різні інтереси й оперативні задачі, 

декларовані та приховані цілі, передбачувані та неочікувані (побічні, заздалегідь 

непередбачувані) результати. Така діяльність належить до типу «людина-

людина» (за Є. Климовим). Її інструментальним змістом є системи прийомів 

міжособистісного спілкування та інформаційних комунікацій як рівнів 

структурної організації фахової діяльності ріелтора.  

Грунтуючись на особистісно-діяльнісному та компетентнісному підходах 

сформульовано поняття психологічної готовності особистості до виконання 
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ріелторської діяльності, як особистісного утворення, ієрархічної структури рис, 

властивостей і станів, які зумовлюють успішне виконання суб’єктом професійної 

діяльності ріелтора. Психологічна готовність до ріелторської діяльності є 

інтегрованою якістю особистості, що спрямована на коректне розв’язання 

універсальних професійних задач ріелтора засобами здобутих професійних 

компетенцій; співвідношення розвитку складових готовності спеціаліста 

утворює відповідний субвид психологічної готовності до ріелторського фаху. 

Ступінь психологічної готовності фахівця до роботи з надання послуг на 

ринку нерухомості (що офіційно відбивається на розрядах тарифної сітки) 

зафіксовано в кваліфікації, яка всередині ріелторської діяльності має рівні. Загально-

професійний зміст ріелторської діяльності та загальнопрофесійні знання, вміння, 

навички, здібності, властивості особистості (які зумовлюють успішність виконання 

роботи в контексті споріднених професій), зумовлюють ключові 

кваліфікації / фахові компетенції ріелтора та їхню структуру. Ключові кваліфікації 

прийнято вважати важливою умовою розвитку ключових компетенцій (Р. Керрік, 

О. Коробкова та ін.).  

Ключові компетенції як міжкультурні, міжгалузеві знання, навички є 

необхідними для адаптації і продуктивної діяльності у різних професійних 

співтовариствах. З опорою на доробок дослідників щодо інших видів професійної 

діяльності (М. Головань, Е. Зеєр, О. Пометун, О. Пшенична), в роботі виокремлено 

групи ключових кваліфікацій (компетенцій) ріелторської діяльності. Ключовими 

кваліфікаціями (фаховими компетенціями) ріелторської діяльності є соціально-

професійні, полівалентні професійні компетенції, які конкретизуються у загальній 

психологічній готовності (комунікативна готовність) та спеціальній – когнітивній та 

особистісно-професійній готовності. Ключові професійні/фахові компетенції 

визначають професійну мобільність ріелтора будь-якого рівня розвитку. Будучи 

актуалізованими, вони створюють стан психологічної готовності фахівця до такої 

роботи. 

Психологічна готовність до ріелторської діяльності як системне 

психологічне утворення формується в часі і містить три складові ( особистісно-
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професійну, когнітивну, комунікаційну), співвідношення яких утворює 

відповідні субвиди психологічної готовності до ріелторського фаху: соціально-

інформаційну та соціально-комунікативну готовність. Чинниками становлення 

такої готовності можуть бути стаж роботи ріелтора, вік працівника, особливості 

його попередньої роботи та рівень освіти, особистісно-типологічні властивості 

фахівця, а також його участь у спеціально розробленій навчальній програмі. В 

ідеалі, якщо працівник володіє психологічною готовністю і успішно реалізує її, 

у нього наявна загальна готовність (бажання і здатність працювати з людьми), та 

спеціальна готовність (спроможність професійно вирішувати завдання з пошуку 

та презентації об’єкта нерухомості, що відповідає запиту клієнта, або ж знайти 

відповідного покупця на конкретну нерухомість). 

Встановлено змістовні та структурні особливості психологічної готовності 

до фахового виконання діяльності ріелтора та виокремлено чотири фактори: 

еталонність, гуманність, прагматичність, розумна альтруїстичність. 

Аналіз даних дослідження за критерієм віку показав значущі відмінності 

психологічної готовності зрілих та молодих (до 30 років) спеціалістів, якими 

виявились: її загальний показник, значущість соціального оточення, орієнтація 

на свободу та установка на досягнення, емоційна стійкість, комунікативний 

компонент готовності та її когнітивний компонент, самоконтроль, практичність, 

орієнтація на гроші, самостійність, універсалізм, екстраверсія, орієнтація на 

результат, досягнення особистого успіху та на зміст роботи.  

Виявлена переважна більшість високих показників у групи осіб зі стажем 

25 і більше років (вік 45-59 років) свідчить про те, що індивідуально-особистісні 

особливості цих працівників відповідають специфіці ріелторської діяльності (в 

частині її вимог до особистості виконавця). Відносно цих осіб можна говорити 

про обдарованість до діяльності ріелтора, яким робота дає можливість не лише 

отримувати статки, але й самореалізовуватись у фаховій діяльності. 

У результаті емпіричного дослідження встановлено, що зв’язки різних 

параметрів особистісного компоненту доводять наявність індивідуально-

професійної готовності учасників дослідження, а зв’язки між параметрами 
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когнітивного компоненту свідчать про наявність когнітивної готовності. Прямий 

зв’язок когнітивного та особистісного компонентів готовності засвідчує 

сформованість соціально-інформаційної готовності, а позитивна кореляція 

особистісного та комунікативного компонентів психологічної готовності 

свідчить про наявність соціально-комунікативного виду готовності. Таким 

чином, з огляду на концептуальну модель дослідження можна стверджувати про 

сформованість у ріелторів загальної (соціально-комунікативної) та спеціальної 

(соціально-інформаційної) психологічної готовності.  

У розробці психолого-педагогічної технології розвитку складових 

психологічної готовності фахівця-ріелтора насамперед враховано, так звані, 

універсальні компетенції/кваліфікації, які уможливлюють коректне здійснення її 

різних видів. Вона також передбачає врахування особливості професійної 

кваліфікації ріелтора за його спеціалізацією (відповідно до виду професійної 

ріелторської діяльності), його вікові особливості і досвід перебування у професії. 

Тренінгова програма складається з трьох блоків: предметно-когнітивного, 

особистісного та предметно-комунікативного, які логічно пов’язані між собою. Три 

блоки програми вміщує тематичних 7 модулів. Перший блок «Професія ріелтора: 

сьогодні    і   завтра»,   тривалість    якого  –  28 годин, складається з трьох модулів:  

1) «Зміст та структура діяльності ріелтора»; 2) «Мотиви, цілі, смисли, темпоральні 

аспекти виконання ріелторської діяльності»; 3) «Види ріелторського фаху, як засіб 

для професійної самореалізації особистості». Другий блок (тривалість якого 16 

годин) «Особистість та професія: індикатори фахівця-ріелтора» містить два модулі: 

4) «Я та маклерський світ»; 5) «Я та професійне середовище ріелторів». Третій блок 

(тривалість блоку – 16 годин) «Я – ріелтор» утворили два модуля: 6) «Вольова 

саморегуляція, самоорганізація та самоконтроль»; 7) «Професійна комунікація та 

коректна професійна поведінка». Окрім того, передбачалася самостійна робота 

учасників (виконання домашніх завдань). 

Апробація розвитку психологічної готовності фахівця до виконання 

ріелторської діяльності була реалізована у три етапи: на констатувальному етапі 

визначено особливості структури та змісту психологічної готовності до 
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ріелторської діяльності; на формувальному – проведено тренінг з розвитку 

психологічної готовності до ріелторської діяльності; на контрольному – 

здійснено порівняльний аналіз показників експериментальної і контрольної груп 

до і після тренінгу та визначено їх відмінності. 

У результаті реалізації авторської тренінгової програми з розвитку 

психологічної готовності особистості до виконання діяльності ріелтора 

відбулися суттєві зміни в змісті психологічної готовності ріелторів-початківців, 

в усіх її компонентах, а саме: а) особистісно-професійний (поліпшились 

самоконтроль та самовладання, мотивація на відповідальність, на зміст роботи, 

цінність самостійності); б) когнітивний (істотно зросла соціальна чутливість, 

соціальна пам’ять, зменшилась соціальна перцепція); в) комунікативний 

(збільшилась орієнтація на процесуальні властивості роботи та на сприйняття 

працівника іншими внаслідок розвитку соціально-рефлексивних вмінь). 

У групі ріелторів зі стажем 20-25 років також відбулись позитивні зміни, 

але вони не досягли порогу значущості, і тому інтерпретуються лише як 

тенденція, яка не приймається до уваги як засіб апробації. В обох контрольних 

групах значущих відмінностей між показниками першого та другого зрізів також 

не було виявлено.  

Таким чином, отримані в роботі дані відносно ефективності розвивального 

впливу авторської психолого-педагогічної програми розвитку психологічної 

готовності її учасників до діяльності ріелтора підтверджують висновки 

теоретичної та емпіричної частини дослідження щодо існування особистісно-

професійних, когнітивних та комунікативних особливостей у структурі та змісті 

психологічної готовності фахівців до виконання ріелторської діяльності та 

аргументовано доводять можливість розвитку таких складових у молодих 

спеціалістів цієї професії.  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягають 

в тому, що: вперше розроблено концептуальну модель психологічної готовності 

до виконання ріелторської діяльності, яка містить наступні змістовні 

компоненти: особистісно-професійний, когнітивний, комунікативний; 
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визначено чинники психологічної готовності  спеціаліста до успішного 

виконання ріелторської діяльності («еталонність/нормативність», 

«гуманістичність», «прагматичність», «альтруїстичність»); розширено та 

доповнено уявлення про зміст та структуру психологічної готовності особистості 

до виконання ріелторської діяльності; встановлено еталонний профіль 

професійно значущих властивостей ріелтора  (практична спрямованість, 

фінансова мотивація; задоволення потреби у свободі, самоповазі; екстраверсія, 

відкритість досвіту та гедонізм; самостійність, незалежність, емоційна стійкість, 

саморегуляція, наполегливість, орієнтація на компроміс; здатність діяти поза 

ситуаційними впливами, усвідомлювати та керувати структурою 

міжособистісної взаємодії в динаміці, увага до невербального супроводу 

комунікації; спрямованість на досягнення особистого успіху, розвинена 

соціальна пам’ять та соціальне мислення); розроблено та обґрунтовано 

розвивальну модель для роботи з ріелторами різного стажу перебування в 

професії; створено та апробовано програму психологічного тренінгу з розвитку  

у  фахівців-початківців психологічної готовності до виконання ріелторської 

діяльності; розширено науково-психологічне розуміння явища психологічної 

готовності до праці в аспекті динаміки його структурних складових залежно від 

стажу перебування в професії спеціаліста; доповнено уявлення про психолого-

педагогічні технології освіти дорослих. 

Практичне значення дослідження зумовлено тим, що його результати 

можуть бути використані під час викладання дисциплін «Психологія розвитку», 

«Психологія праці» і спеціальних курсів для фахівців з операцій з нерухомості. 

Програма психологічного тренінгу та практичні рекомендації щодо формування 

психологічної готовності до виконання ріелторської роботи можуть бути 

застосовані у роботі психологами-консультантами, менеджерами з продажу, 

всіма фахівцями, які працюють на сучасному ринку нерухомості. 

Перспектива подальших досліджень вбачається у виявленні специфіки 

становлення готовності фахівця до здійснення керівного функціоналу в 

ріелторській справі, створенні спеціалізованих технік з розвитку психологічної 
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готовності особистості до виконання ріелторської діяльності з урахуванням 

гендерних особливостей, професійного стажу фахівця та ін. 

Ключові слова: ріелторська діяльність, розвиток персоналу, психологічна 

готовність до ріелторської діяльності, особистісна готовність, когнітивна 

готовність, комунікативна готовність, тренінгова програма. 
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ABSTRAKT 

 

Belik N. O. Development of psychological readiness of beginners for real 

estate activities. – On the rights of the manuscript. 

The dissertation is for the competition of a scientific degree of the candidate of 

psychological sciences on a specialty 19.00.07 – pedagogical and age psychology, Ivan 

Ziaziun Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National 

Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 04060, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of the development of psychological 

readiness of young specialists to perform real estate activities. In this work theoretical 

and methodological analysis of approaches to determining psychological readiness is 
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researched. The psychological features of readiness for real estate activity and factors 

of its development are determined.  

The subject of real estate activity is social activity as communication which 

involves the organization of other people who have different backgrounds, subcultural, 

educational and other genesis. Firstly, it is a special type of activity which is 

characterized mainly by two types of relations: subject-subject and subject-object. 

Subject-subject and subject-object relations determine the specificity of the direction 

of joint activities with real estate of the realtor and clients in relation to its motives and 

goals. Secondly, such professional communication functions as a constant interaction 

of people's activities where social interaction, for the most part, is both 

continuous.Thirdly,at the same time this activity has different levels of formation at the 

level of the agency and each specialist personally as well. It intersects different interests 

and operational objectives, declared and hidden goals, predictable and unexpected 

(side, in advance unpredictable) results. Such activity belongs to the type of "man-

man" (according to E. Klimov). Its instrumental sense is a system of techniques of 

interpersonal communication and information communication as levels of structural 

organization of the professional activity of a realtor. 

Based on personal-activity and competence approaches, the concept of personal 

psychological readiness to perform real estate activities as a personal education, 

hierarchical structure of traits, properties and states that determine the successful 

implementation of the subject of professional activity of a realtor. Psychological 

readiness for real estate activity is an integrated quality of personality which is directed 

for the correct solution of universal professional tasks of a realtor by means of acquired 

professional competencies; the correlation of the components development of the 

specialist readiness forms the appropriate subtype of psychological readiness for the 

real estate profession. 

The degree of psychological readiness of a specialist to work on the provision of 

services in the real estate market (which is officially reflected in the categories of the tariff 

grid) is fixed in the qualification which within the real estate activity has levels. The 

general professional content of real estate activities and general professional knowledge, 
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skills, abilities, personality traits (which determine the success of work in the context of 

related professions), determine the key qualifications / professional competencies of the 

realtor and their structure. Key qualifications are considered to be an important condition 

for the development of key competencies (R. Kerrik, O. Korobkova, etc.). 

 Key competencies such as intercultural, intersectoral knowledge, skills are 

necessary for adaptation and productive activities in different professional 

communities. Based on the research achievements on other types of professional 

activities (M. Golovan, E. Zeer, O. Pometun, O. Pshenichna), in this work there are 

singled out key qualifications (competencies) of the real estate activity. The key 

qualifications (professional competencies) of real estate activity are socio professional, 

polyvalent professional competencies which are specified in the general psychological 

readiness (communicative readiness) and special – cognitive and personal-professional 

readiness. Key professional / professional competencies determine the professional 

mobility of a realtor of any development level. Being updated they create a state of 

psychological readiness of the specialist for such work. 

Psychological readiness for real estate activity as a systemic psychological 

formation is formed during the time, and it contains three components (personal-

professional, cognitive, communication), the correlation of which forms the 

corresponding subspecies of psychological readiness for real estate: social-

informational and social-communicative readiness. Factors in the formation of such 

readiness may be the work experience of the realtor, the age of the employee, the 

peculiarities of his previous work and level of education, personal and typological 

characteristics of the specialist and his participation in a specially designed curriculum. 

Ideally, if an employee has psychological readiness and implements it successfully , he 

has a general readiness (desire and ability to work with people), and special readiness 

(the ability to professionally solve problems of finding and presenting real estate that 

meets customer requirements or same find a suitable buyer for a particular property).  

The substantive and structural features of psychological readiness for 

professional performance of the realtor's activity are established, and there are four 

factors which are singled out: standardity, humanity, pragmatism and reasonable 
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altruism.  

Analysis of the study data by age showed significant differences in the 

psychological readiness of mature and young (up to 30 years) professionals which 

were: its overall performance, the importance of social environment, focus on freedom 

and attitude to achievement, emotional stability, communicative component of 

readiness and its cognitive component , self-control, practicality, money orientation, 

independence, universalism, extraversion, result orientation, achievement of personal 

success and work content. 

It is researched that the vast majority of high rates in the group of people with 

25 and more years of work experience (age 45-59 years) indicates that the individual 

and personal characteristics of these employees correspond to the specifics of real 

estate activities (in terms of its requirements for the identity of the performer). In 

relation to these persons it is possible to speak about talent to activity of the realtor to 

whom work gives the chance not only to receive means, but also self realization in 

professional activity. 

Empirical research has shown that the relationships between different 

parameters of the personality component prove the evidence of individual-professional 

readiness of study participants, and the relationships between the parameters of the 

cognitive component indicate the evidence of cognitive readiness. The direct 

connection between the cognitive and personal components of readiness testifies to the 

formation of social and information readiness, and the positive correlation of the 

personal and communicative components of psychological readiness indicates the 

evidence of a social and a communicative type of readiness. Thus, using the conceptual 

model of the study, we can say about the formation of realtors of general (social 

communicative) and special (social-informational) psychological readiness. 

First of all, in the work of psychological and pedagogical technology for the 

components development of psychological readiness of a realtor the so-called universal 

competencies / qualifications are considered which enable the correct implementation 

of its various types. It also considerst the features of the professional qualification of 

the realtor in his specialization (according to the type of professional real estate 
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activity), his age and experience in the profession. 

The training program consists of three blocks: subject-cognitive, personal and 

subject communicative which are logically connected. The three blocks of the program 

contain 7 thematic modules. The first block "Profession of a realtor: today and 

tomorrow", the duration of which is 28 hours, consists of three modules: 1) "Content 

and structure of the realtor"; 2) "Motives, goals, meanings, temporal aspects of real 

estate activities"; 3) "Types of real estate profession as the means for professional self-

realization of the individual." The second block (duration 16 hours) "Personality and 

profession: indicators of a realtor" contains two modules: 4) "I and the makler world"; 

5) "I and the professional environment of realtors." The third block (duration of the 

block – 16 hours) "I am a realtor" was formed by two modules: 6) "Volitional self-

regulation, self organization and self-control"; 7) "Professional communication and 

correct professional behavior".By the way, the participants' independent work ( doing 

homework) was envisaged. 

Approbation of the development of psychological readiness of a specialist to 

perform real estate activities was implemented in three stages: at the statement stage, 

the features of the structure and content of psychological readiness for real estate 

activities were determined; on the formative – training for future realtors; on the control 

– the training on the development of psychological willingness to the real estate 

activities was conducted; and control groups before and after training and their 

differences were determined as well.  

As a result of the author's training program for the development of individual 

psychological readiness to perform the activities of a realtor there were significant 

changes in the content of psychological readiness among young realtors in all its 

components like: a) personal and professional, improved self-control content of work, 

the value of independence); b) cognitive (significantly increased social sensitivity, 

social memory, decreased social perception); c) communicative (increased focus on 

the procedural properties of work and the perception of the employee by others due to 

the development of socio-reflexive skills). 

The group of realtors with 20-25 years of experience has also undergone positive 
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changes, but they have not reached the threshold of significance, and that is why they 

are interpreted only as a trend that is not considered as the means of approbation. In 

both control groups significant differences between the indicators of the first and 

second sections were not detected, too.  

Thus, the obtained data in the work in relation to effectiveness of the 

developmental impact of the author's psychological and pedagogical program of 

psychological readiness of its participants to the activities of a realtor confirm the 

conclusions of the theoretical and empirical part of the study on the existence of 

personal-professional, cognitive and communicative features in the structure and 

content real estate activities and prove the possibility of developing such components 

in young professionals in this profession arguably. 

           The scientific novelty and theoretical significance of the obtained results are: 

for the first time a conceptual model of psychological readiness to perform real estate 

activities was developed, which contains the following content components: personal-

professional, cognitive, communicative; the factors of psychological readiness of the 

specialist for the successful implementation of real estate activities were determined 

("standard / normative", "humanistic", "pragmatic", "altruistic"); the idea of the content 

and structure of the psychological readiness of the individual to perform real estate 

activities was expanded and supplemented; the reference profile of professionally 

significant properties of the realtor (practical orientation, financial motivation; 

satisfaction of need for freedom, self-esteem; extraversion, openness to experience and 

hedonism; independence self-sufficiency, emotional stability, self-regulation, 

persistence, orientation on compromise; the ability to act out of situational influence; 

be aware of and manage the structure of interpersonal interaction in the dynamics, 

attention to nonverbal communication; focus on personal success, developed social 

memory and social thinking); a developing model for working with realtors with 

different work experience in the profession was developed and justified; a program of 

psychological training for the development of beginners psychological readiness to 

perform real estate activities was created and tested; scientific and psychological 

understanding of the phenomenon of psychological readiness for work in terms of the 
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dynamics of its structural components, depending on the specialists work experience 

in the profession was expanded; the idea of psychological and pedagogical 

technologies of adult education is supplemented. 

The practical significance of the study is due to the fact that its results can be 

used in the teaching of disciplines "Developmental Psychology", "Psychology of 

Labor" and special courses for specialists in real estate operations. The program of 

psychological training and practical recommendations for the formation of 

psychological readiness to perform real estate work can be used by psychologists-

consultants, sales managers, all professionals working on the modern real estate 

market. 

The prospect of further research is seen in identifying the specifics of the 

specialist readiness to implement leadership in real estate activity, the creation of 

specialized techniques for the psychological readiness development of the individual 

to perform real estate activities considering gender, professional experience and others.  

Keywords: real estate activity, personnel development, psychological 

readiness for real estate activity, personal readiness, cognitive readiness, 

communicative readiness, training program.  
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Процес вибору професії і подальшої 

професіоналізації набуває особливої актуальності для особистості в 

сучасному світі, в часи трансформації ринку праці, появі новітніх вимог до 

ефективного працівника. Саме від міри сформованості та розвитку 

психологічної готовності людини до виконання професійної діяльності 

залежить її здатність до активного пошуку місця роботи, успішність 

працевлаштування, продуктивної адаптації та самореалізації в професії.  

Вважається, що провідним видом діяльності дорослої людини є праця 

(В. Давидов, Є. Климов) та навчально-професійна діяльність (О. Власова та 

ін.). Саме в межах останньої виникає та розвивається психологічна 

готовність особистості до певної професійної діяльності. Проблема 

психологічної готовності людини до виробничої діяльності є достатньо 

розробленою в загальнопсихологічному контексті. На сьогодні явище 

психологічної готовності людини до виробничої діяльності різні спеціалісти 

тлумачать як: а) стан (ситуативний, тимчасовий, спеціальний, 

функціональний та психологічний) (М. Дьяченко, Л. Кандибович, 

В. Пономаренко); б) спрямованість особистості, її свідомості на виконання 

певного виду предметної діяльності (С. Герасіна, Б. Ломов, Д. Поспелов, 

В. Пушкин та ін.); в) інтегративну здібність (Б. Ананьєв; Г. Балл; 

С. Рубінштейн); г) провідну рису (К. Платонов), систему рис особистості 

(В. Крутецький; А. Лібін); д) установку як неусвідомлюваний стан, який 

передує тому чи іншому виду діяльності і визначає її існування 

(Ш. Надірашвілі, Д. Узнадзе, В. Цаава, та ін.); універсальний стан готовності 

до певної активності (К. Юнг та ін.); є) ставлення до виконуваної діяльності 

(В. Кутішенко, В. Шадриков) та ін. 

Психологічний зміст готовності працівника до успішного здійснення 

виробничих функцій також неодноразово виступав предметом вітчизняних та 

закордонних досліджень. Відомими є дослідження психологічної готовності 

до видів конкретної предметно-професійної діяльності: спортсменів 
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(І. Альмансур, Ю. Бріскін, Н. Волянюк, А. Колосов, Г. Ложкін); льотчиків 

(Ю. Білоцерківська, А. Злотніков, О. Карницький, І. Окуленко, К. Платонов, 

Д. Приходько); військових (С. Будник, В. Воробйова, І. Горєлов, 

М. Дьяченко, О. Каверін, О. Колесніченко, М. Корольчук, В. Молотай, 

Я. Мацегора, І. Платонов, Ж. Половнікова, О. Тимченко, М. Чміль); 

музикантів (Н. Левітов, О. Мазаненко); юристів (Ю. Бойко); педагогів 

(В. Бочелюк, І. Василенко, А. Вознюк, О. Власова, Х. Ду, М. Кашапов, 

О. Кокун, Е. Помиткін, В. Семиченко, Л. Султанова, О. Тюптя, О. Хрущ-

Ріпська та ін.); психологів (М. Бадалова, В. Вишньовський, І. Гуляс, 

Х. Дмитерко-Карабин, В. Мазур, О. Мешко, О. Черепєхіна); менеджерів 

(Ж. Алешандре, О. Гринчук, Л. Колесніченко, Н. Логутіна, Н. Надюк, 

Л. Осадча, О. Філь, О. Хуртенко, В. Черевко), лікарів (Л. Супрун), аудиторів 

(Е. Лукаш, А. Ралко) та ін. 

А також до інноваційної (В. Бочелюк, Л. Подимова. В. Сластенин, 

О. Соснюк), трудової (С. Герасіна), підприємницької (Н. Побірченко), 

громадської (А. Гусєва) та ін. видів діяльності. Зокрема, йдеться про: 

діяльність на ринку нерухомості (А. Асаул, Д. Борц, Д. Меннінг, 

І. Однопозов, A. Glossbrenner, L. Komito, S. Rugge, Т. Segal та ін.), види робіт 

ріелторського фаху (М. Бойцова, К. Вдовіна, Р. Керрік, С. Кобзан, 

В. Петрушина), законодавчі основи ріелторської діяльності (Р. Керрік, 

О. Коробкова, П. Крашенінніков та ін.). 

Проте достеменно нез’ясованими залишаються професійно значущі 

якості фахівця на ринку нерухомості, які здебільшого тлумачаться достатньо 

широко (менеджер з продажу, фахівець з надання ріелторських послуг та ін.). 

Практично відсутні системно обґрунтовані наукові дані про інтегративну 

специфіку компетенцій ріелторської праці та зміст психологічних 

особливостей успішного ріелтора; про особливості формування та розвитку 

психологічної готовності ріелтора, як суб’єкта надання посередницьких 

послуг населенню з купівлі-продажу нерухомого майна.  

Отже, актуальність та недостатня розробленість проблеми обумовили 
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вибір теми дисертаційного дослідження: «Розвиток психологічної 

готовності фахівців-початківців до ріелторської діяльності». 
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах здійснення наукової теми кафедри психології та 

педагогіки Університету Сучасних Знань Товариства «Знання» України: 

«Структура та чинники соціально-психологічної адаптації особистості». 

Тему дисертації затверджено (протокол № 7 від 19 січня 2016 року) та 

уточнено (протокол № 3 від 23 грудня 2019 року) на засіданнях Вченої ради 

ПВНЗ Університету Сучасних Знань. 

Мета дослідження – з’ясувати найсуттєвіші психологічні особливості 

ріелторської діяльності та врахувати їх у процесі розвитку психологічної 

готовності до ріелторського фаху молодих фахівців засобами розробленої 

комплексної програми удосконалення їх підготовки. 

Гіпотези дослідження: 
1) Психологічна готовність до діяльності ріелтора як фахівця з 

нерухомості має відповідну структуру компонентів ( особистісно-

професійний, когнітивний, комунікативний), та рівні сформованості. 

2) Рівень психологічної готовності молодих спеціалістів до успішної 

роботи ріелтора може бути підвищений у процесі розвитку їх відповідних 

психологічних компетентностей засобами розробленої програми.  

Об’єкт дослідження – психологічний зміст та структура професійної 

(фахової) діяльності ріелтора. 

Предмет – психолого-педагогічні особливості розвитку психологічної 

готовності молодих фахівців до успішної ріелторської діяльності. 

Відповідно до мети гіпотез і предмету дослідження визначені такі 

завдання дослідження: 
1. Проаналізувати теоретико-методологічні підходи до трактування 

поняття психологічна готовність до праці, та визначити її особливості у 

контексті діяльності ріелтора. 

2. У результаті теоретико-методологічного аналізу розробити 
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концептуальну модель психологічної готовності фахівця до ріелторської 

роботи. 

3. На основі концептуальної моделі створити програму 

психодіагностики для виявлення особливостей психологічної готовності 

фахівців, які працюють за фахом ріелтора, та описати її складові: особистісно 

– професійну, когнітивну, комунікативну. 

4. З’ясувати чинники, що обумовлюють розвиток психологічної 

готовності особистості до роботи ріелтора. 

5. Розробити програму тренінгу з розвитку психологічної готовності 

молодих фахівців до ріелторської діяльності та перевірити її ефективність. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: 

парадигми неперервного професійного розвитку (І. Зязюн, Н. Ничкало та ін.) 

та навчання впродовж життя (Т. Гальцева та ін.), концентуальні положення 

єдності свідомості та діяльності (С. Рубінштейн, О.Леонтьєв); суб’єктно-

вчинковий підхід (В. Роменець, В. Татенко), компетентнісний підхід в освіті 

дорослих (О. Власова, В. Семиченко, Е. Помиткін). Базовий теоретико-

методологічний фундамент дослідження становлять положення Київської 

філософсько-психологічної школи (Г. Челпанов, М. Бердяєв, В. 

Зеньковський, В. Роменець, О. Власова), відповідно до яких особистість як 

універсальне утворення людської психіки спроможна до вчинків 

самоперетворення та розвитку впродовж усього життя.  

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань у роботі було 

застосовано такі методи дослідження: 

а) організаційні: стратегія формувального експерименту; 

б) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

класифікація, систематизація, моделювання – для з’ясування проблеми 

психологічних особливостей підготовки спеціалістів до ріелторської 

діяльності; 

в) емпіричні – спостереження, опитування (усне та письмове), а також 

психодіагностичні методики: «Тест соціального інтелекту Гілфорда» – для 



22 

з’ясування змісту та структури когнітивної готовності до ріелторської 

діяльності; тест «Велика п’ятірка / 5PFQ» (Х. Тсуйи) – для з’ясування 

особистісних факторів темпераменту і характеру; «Тест Герцберга» – для 

визначення структури мотивації та з’ясування домінантних факторів 

задоволеності або незадоволеності працею; тест «Дослідження вольової 

саморегуляції» (А. Звєрьков, Е. Ейдман) – для з’ясування рівня розвитку 

саморегуляції учасників дослідження; тест «Ціннісний опитувальник 

Шварца» – для з’ясування динаміки змін цінностей особистості у зв’язку зі 

змінами життєво-професійного досвіду; тест «Шкала суб’єктивного 

благополуччя» (Н. Фетіскін, В. Козлов, Г. Мануйлов) призначений для 

з’ясування емоційного компоненту суб’єктивного благополуччя учасників 

дослідження; методика «Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір в 

модифікації А. Реана) на визначення внутрішньої і зовнішньої мотивації 

професійної діяльності; – для з’ясування змісту та структури особистісної 

готовності до ріелторської діяльності; методика «Шкала міжособистісної 

довіри / соціальної довіри» (Д. Роттер) використано з метою встановлення 

рівня довіри особистості до оточуючого середовища; тест «Діагностика 

соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій 

сфері» (О. Потьомкіна) – для з’ясування змісту та структури комунікативної 

готовності до ріелторської діяльності; тест та методика «Діагностика 

мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікаціях» (І. Ладанов, В. 

Уразаєва) – для визначення основних комунікативних орієнтацій та їх 

гармонійності у процесах професійного спілкування;  

г) математично-статистичної обробки даних – описові статистики; 

програми дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу. Обробка 

отриманих емпіричних результатів здійснювалася за допомогою 

комп'ютерної програми для статистичної обробки даних SPSS Statistics 21.0; 

д) інтерпретаційні: якісний аналіз, встановлення структурних зв’язків 

та типологічних особливостей, компаративний аналіз, обґрунтування 

концептуальної та розвивальної моделей. 
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Емпірична база дослідження. В дослідженні прийняли участь 200 осіб 

віком від 20 до 60 років, які працюють у м. Києві, Київській області, м. Одесі, 

м. Чернігові, м. Запоріжжі та м. Львові. Серед них – 160 жінок (80,0%) і 40 

чоловіків (20,0 %). З них 200 осіб були задіяні на констатувальному етапі 

роботи та 60 осіб – на етапі формувального експерименту. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів: 

− вперше розроблено концептуальну модель психологічної готовності до 

виконання ріелторської діяльності, яка містить наступні змістовні 

компоненти: особистісно-професійний, когнітивний, комунікативний; 

− визначено чинники психологічної готовності спеціаліста до успішного 

виконання ріелторської діяльності («еталонність/нормативність», 

«гуманістичність», «прагматичність», «альтруїстичність»); 

− розширено та доповнено уявлення про зміст та структуру 

психологічної готовності особистості до виконання ріелторської діяльності; 

− встановлено еталонний профіль професійно значущих властивостей 

ріелтора (практична спрямованість, фінансова мотивація; задоволення 

потреби у свободі, самоповазі; екстраверсія, відкритість досвіту та гедонізм; 

самостійність, незалежність, емоційна стійкість, саморегуляція, 

наполегливість, орієнтація на компроміс; здатність діяти поза ситуаційними 

впливами, усвідомлювати та керувати структурою міжособистісної взаємодії 

в динаміці, увага до невербального супроводу комунікації; спрямованість на 

досягнення особистого успіху, розвинена соціальна пам’ять та соціальне 

мислення); 

− розроблено та обґрунтовано розвивальну модель для роботи з 

ріелторами різного стажу перебування в професії; 

− створено та апробовано програму психологічного тренінгу з розвитку 

у фахівців-початківців психологічної готовності до виконання ріелторської 

діяльності; 

− розширено науково-психологічне розуміння явища психологічної 

готовності до праці в аспекті динаміки його структурних складових залежно 
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від стажу перебування в професії спеціаліста; 

− доповнено уявлення про психолого-педагогічні технології освіти 

дорослих. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати 

можуть бути використані під час викладання дисциплін «Психологія 

розвитку», «Психологія праці» і спеціальних курсів для фахівців з операцій з 

нерухомості. Програма психологічного тренінгу та практичні рекомендації 

щодо формування психологічної готовності до виконання ріелторської 

роботи можуть бути застосовані у роботі психологами-консультантами, 

менеджерами з продажу, всіма фахівцями, які працюють на сучасному ринку 

нерухомості. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Приватного підприємства «Гриф», Україна, Київська область, м. Біла Церква 

(Довідка про впровадження № 12/21 від 09.04.2021 р.), Агентства 

нерухомості «Liberty», Україна, Київська область, м. Ірпінь (Довідка про 

впровадження № 7 від 03.03.2021 р.), Експертного ріелторського агентства 

«Ера», Україна, м. Київ (Довідка про впровадження № 23/20 від 

12.10.2020 р.). 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечується 

теоретико-методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій, 

застосуванням взаємодоповнюючих емпіричних методів, використанням 

методів математичної статистики, здійсненням кількісного та якісного 

аналізу емпіричних даних. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та результати емпіричного дослідження обговорювалися на засіданнях 

кафедри ПВНЗ Університету сучасних знань (2016-2019), а також на VII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Особистість та її історія» 

(Ніжин, 2017), на XXIX Міжнародній конференції «Розвиток науки в XXI 

сторіччі» (Харків, 2017), на ІІ Міжнародній науковій конференції по науці і 

практичним технологіям (Люксембург, 2021).  
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено в 10 

наукових працях, із них: 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 

стаття у наукометричному виданні, 1 стаття у науковому закордонному 

періодичному виданні та 3 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних 

наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською, англійською мовами, зі вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Список 

використаних джерел містить 207 найменувань (із них 16 іноземною мовою). 

Загальний обсяг дисертації – 244 сторінки, обсяг основного тексту – 165 

сторінок. Робота містить 11 таблиць, 14 рисунків  та 4 додатки. 
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РОЗДІЛ І. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  
ДО РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У розділі розкрито зміст основних підходів до визначення поняття 

психологічної готовності до діяльності, розкрито зміст і структуру ріелторської 

діяльності, з’ясовано особливості процесу становлення та розвитку компонентів 

психологічної готовності спеціаліста до ріелторського фаху. 

 

1.1. Психологічна структура та особливості ріелторської діяльності 
(психологічні особливості змісту професійної ріелторської діяльності). 

 

З бурхливим розвитком суспільно-економічних процесів вітчизняного 

соціуму відбуваються зміни й на ринку праці. Чимало професій зникає. Проте, 

здебільшого, професійна діяльність збагачується новими функціями, що 

відбивається на її змісті та вимогах до фахівця. Професія ріелтора, маючи давню 

історію, також зазнає змін. Виконуючи функцію посередництва, ця професійна 

діяльність має суміжні характеристики з роботою біржового брокера 

(посередник між компанією та власниками акцій), маклера (професійний 

посередник), менеджера з продажу нерухомості, інженера та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про відсутність 

системного психологічного опису специфіки ріелторської діяльності, що на наш 

погляд, зумовлено низкою проблем, а саме: а) відсутністю системних досліджень 

цього виду професійної діяльності; б) інтегративністю її базових компонентів; 

в) синтетичністю предмету діяльності, що спричинює її масовість; г) відсутністю 

організованих освітніх заходів щодо здобуття фаху ріелтора; д) специфічністю 

кар’єрного просування тощо.  

В описах професійної діяльності ріелтора зазначають, що «ріелтор має 

об’єднувати в собі професії менеджера з продажу, юриста, економіста, 
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психолога, дипломата» [7, 113]. Таке трактування специфіки професійної 

діяльності свідчить про дещо спрощене розуміння як вищезгаданих видів 

професійної діяльності, так і професії ріелтора в цілому. Згадані види 

професійної діяльності частково є дотичними і у певний спосіб інтегровані у 

контексті ріелторської діяльності на різних рівнях професійних компетенцій. 

Проте й досі бракує системних професіографічних і психологічних описів видів 

ріелторської діяльності. 

Зокрема, йдеться про діяльність на ринку нерухомості (А. Асаул, Д. Борц,  

Д. Меннінг, І. Однопозов,  A. Glossbrenner, L. Komito, S. Rugge, Т. Segal та ін.), 

види робіт ріелторського фаху (М. Бойцова, К. Вдовіна, Р. Керрік, С. Кобзан, 

В. Петрушина), законодавчі основи ріелторської діяльності (Р. Керрік, 

О. Коробкова, П. Крашенінніков та ін.) тощо. 

Виникнення та розвиток ріелторської діяльності можна розглядати у 

різних аспектах професіогенезу як такого. Зокрема, у системі професій як 

соціального інституту, ріелторська діяльність пов’язана з функціонуванням 

певного типу професіонала, що висвітлюється в історичному аспекті 

професіогенезу. Зміна соціально-економічних умов існування соціуму з часом 

зумовила зміну змісту (хоча б часткову) цієї професійної діяльності. З усім тим, 

розвиток інформаційних технологій також зумовив зміни як у діяльності, так і в 

змісті вимог до фахівця-ріелтора. У час постіндустріального суспільства на 

перший план виходить особистісний аспект професіогенезу. Йдеться про 

розвиток особистості фахівця від моменту свідомого і самостійного вибору 

професії до творчої самореалізації. «Загальною закономірністю професіогенезу 

є те, що всі його аспекти (історичний, економічний, інформаційний, 

особистісний) стосуються особистості професіонала, вимагають від нього 

активності в ході власного розвитку й утворенні психологічної структури, яка 

забезпечуватиме професійну діяльність і особистісну ідентичність» [163, С.48]. 

Здебільшого професійна ріелторська діяльність тлумачиться досить 

широко, як субсистема, що функціонує на перетині чималої кількості професій, 

а тому має певну універсальність, а отже доступність тощо. Провідним 
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предметом діяльності є посередницька діяльність на ринку нерухомості 

(І. Василенко, К. Вдовіна, З. Лукіна, І. Однопозов, Ю. Орзіх, В. Смірнов,             

B. Bernheim, A. Glossbrenner, L. Komito, J. Meer, Т. Segal та ін.). Офіційно ріелтор 

має бути фахівцем, який виконує професійну діяльність на підставі ліцензії, якщо 

цього вимагає закон. Працює в штаті ріелторської фірми на підставі трудового 

договору, договору підряду, або договору доручення з нею як індивідуальний 

підприємець без створення юридичної особи, зареєстрований у встановленому 

законом порядку (О. Коробкова, R. Carrick, L. Komito, S. Rugge, Real Estate Agent 

vs. Broker, Т. Segal). 

У зарубіжній практиці посередник з нерухомості має різні кваліфікації, а 

саме: агент з нерухомості, брокер, ріелтор. Агент з нерухомості має професійну 

ліцензію, згідно з якою фахівець допомагає людям купувати, продавати та 

винаймати нерухомість в оренду. Такі фахівці мають бути найманими 

працівниками у спонсорського брокера або брокерської фірми. Брокерами є ті 

фахівці-агенти з нерухомості, які пройшли додаткове навчання та відповідають 

вимогам ліцензування. Брокери можуть працювати самостійно і мати найманих 

фахівців-агентів з нерухомості [198]. Ріелтором вважається агент, який має 

ліцензію з нерухомості або брокер (або інший фахівець з нерухомості), який є 

членом Національної асоціації ріелторів (NAR), дотримуючись етичного кодексу 

[194, 195, 200, 202-206 та ін.]. 

Психологічна специфічність ріелторської діяльності насамперед 

зумовлюється функціями (як однорідними за змістом групи стало повторюваних 

видів діяльності, виконання яких характерне для тієї чи іншої категорії 

працівників) (Є. Климов, М. Пряжников та ін.) і пов’язана з функціональними 

обов’язками фахівця. Це своєю чергою, може зумовлювати спеціалізацію видів 

цієї діяльності, а далі – типологічні та стильові особливості її здійснення. 

Визначені функції за змістовним принципом, насамперед пов’язані та 

визначаються цілями професійної діяльності. Зокрема, це робота: а) зі 

спілкування з клієнтами, презентації можливих послуг; б) з’ясування потреб і 

завдань клієнта; в) напрацювання бази потрібних, відповідних об’єктів 
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нерухомості; г) презентування та ознайомлення з підібраною нерухомістю; 

д) перевірка документів та підготування договору з оборудки; е) оформлення 

оборудки та отримання зисків; ж) надання (продаж) додаткових послуг клієнту 

тощо. Тобто, предметом ріелторської діяльності є, насамперед, соціальна 

діяльність, яка є організацією діяльності інших людей, які мають різну станову, 

субкультурну, освітню та ін. ґенези (А. Батяєв, П. Крашенінніков, К. Мамонов та 

ін.). По-друге, таке професійне спілкування функціонує як неперервна взаємодія 

діяльностей людей, де соціальна взаємодія, здебільшого, є неперервною і 

плинною. Це має завжди незавершеність, відкритість, достеменну 

невизначеність, тобто це діяльність, яка знаходиться у стані неперервного 

розвитку та має ресурс творчості. По-третє, ця діяльність має водночас різні рівні 

сформованості на рівні агенції та кожного фахівця персонально. У ній 

перетинаються різні інтереси й оперативні задачі, декларовані та приховані цілі, 

передбачувані та неочікувані (наприклад, побічні) результати (зиски, втрати та 

ін.) (М. Гелева, С. Кобзан, А. Стєклов, К. Ференц та ін.). 

Ріелторська діяльність за сутнісним змістом є особливим видом діяльності, 

характеризується переважно двома типами відносин: суб’єкт-суб’єктними і 

суб’єкт-об’єктними. Вона має прямий і опосередкований характер, де сутність 

процесуальної регуляції полягає як в організації індивідуальної діяльності 

професійного маклера, так і в її організації стосовно інших суб’єктів (клієнтів, 

агентів та ін.) та видів їхньої діяльності (К. Вдовіна). Інструментальним змістом 

ріелторської діяльності є система спілкування, комунікацій як рівнів структурної 

організації фахової діяльності. 

Психологічне вивчення діяльності є вивченням діяча у «різних відносинах, 

того, що протистоїть людині і що вона долає своєю активністю, поєднуючи її з 

волею та думкою. Людина суща розкривається як людина діючa [186]. 

Професійна ріелторська діяльність є конкретним вираженням поведінки, коли 

«підкреслюється, що спосіб існування людини розглядається як цілеспрямована, 

усвідомлена активність, яка пов’язана зі створенням і використанням знарядь 

праці і спрямована на досягнення певного результату, матеріальних і духовних 
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цінностей, необхідних для життя людини» [186, С. 31].  

Провідне місце в аналізі діяльності посідають мотиви, цілі, які зумовлюють 

спрямованість, є системотвірним чинником, який породжує , організує всі ті 

психічні процеси, які розгортаються в процесі її виконання. Дослідники 

зауважують, що «діяльність, яка розглядається безвідносно до її суб’єкта 

(наприклад, при її алгоритмічному описі), жодних психологічних характеристик 

не має. Ними володіє лише суб’єкт діяльності» [86]. 

Розглянемо умови, які визначають специфіку професійної діяльності 

ріелтора, а саме: вік, гендер, нормативи робочого дня, результат праці (дохід, 

різного роду зиски), ґенеза самої діяльності тощо. Отже, це діяльність типу 

«людина-людина» (за Є. Климовим). Вважається, що найбільш продуктивним 

віком працівника з цього фаху є вік від 25 до 45 років. Фахівець молодший 25 

років переважно не здатен справляти авторитетний вплив на клієнта, який 

здійснює дорогу оборудку. Після 45 років фахівці здебільшого є важко 

научуваними. Накопичений досвід спрацьовує як базис, який заважає постійно 

адаптуватися до неперервної мінливої ситуації на ринку нерухомості – ціни, 

попит, умови купівлі, умови подачі реклами, зміни у законодавстві, 

оподаткуванні та ін. З віком особа стає менш мобільною та стресостійкою. 

Сфера нерухомості є тією сферою послуг, у якій традиційно працюють 

жінки. Практика свідчить, що робота ріелтора вимагає гнучкості, емпатійності 

стосовно клієнта, терпимості до постійно змінюваного запиту клієнта, 

наполегливості при аналізі ринку і в пошуку необхідних об’єктів.  

Робота ріелтора пов’язана з ненормованістю робочого дня. Діяльністю в 

постійних умовах невизначеності та ймовірності. Переважно ріелтор працює на 

клієнта у той час, коли це зручно клієнту. Купівля нерухомості є відчутним 

фінансовим вкладенням, тому найчастіше клієнтами ріелтора є особи, які 

займаються бізнесом, заробляють гроші. Тому клієнт здебільшого зайнятий на 

роботі. З ним важко тримати необхідний режим контактування (наприклад, 

зв’язатися по телефону), ще важче організувати огляди, які він, інколи, може 

відмінити в останню мить. Внаслідок чого всі процедури відтерміновуються на 
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невизначений час. При цьому бізнесмени здійснюють огляди переважно пізно 

ввечері або у вихідні. Ріелтору приходиться відміняти свій вихідний з сім’єю і 

приділяти увагу клієнту, оскільки може залишитися без доходу. 

Більше того, сам дохід також є ненормованим і нестабільним. За наявності 

оборудки – наявний дохід, зарплатня, за її відсутності – відсутня і зарплата. 

Окрім того, ріелтор має постійно здійснювати особисті фінансові інвестиції у 

свою рекламу, телефонні дзвінки, транспортні витрати на виїзди для зустрічей з 

клієнтами і огляди нерухомості. 

Неперервність комунікації має прояв у постійних прямих і 

опосередкованих контактах. У професійного ріелтора напрацьована база чималої 

кількості об’єктів, які є у продажу або оренді, база клієнтів з пошуку об’єктів. 

Тому щоденно він має контактувати у телефонному режимі (від 20 до 100 

переговорів на добу). Не регламентованість дзвінків вимагає сформованої, 

насамперед, психологічної готовності до постійного діалогу з клієнтом. 

Діяльність ріелтора розрізняється за масштабом зв’язків (робота у 

конкретному районі міста, країні), фінансових оборудок тощо.  

Іманентною властивістю діяльності ріелтора є її конфліктність. Це 

ієрархічно складна діяльність, яка водночас містить різні форми комунікацій та 

інтеракцій (співробітництво, компроміс та ін.). Остаточне рішення завжди 

приймається клієнтом (завдяки роботі ріелтора), яке є результатом багаторазово 

опосередкованих міжособистісних інтеракцій. Тому особистісні властивості 

ріелтора, клієнта, інших осіб, які беруть участь у виробленні й прийнятті 

остаточного рішення щодо оборудки впливають як на перебіг процесу, так і на 

формулювання його результату (бажаного, побічного та ін.). 

Рефлексивність діяльності має прояв як готовність до постійних ймовірних 

інтеракцій (зустрічей), оглядів об’єктів нерухомості, їхньої презентації, як 

організація, управління та ведення переговорів з продавцями і покупцями. Це 

своєю чергою, супроводжується готовністю чути побажання клієнтів, 

консультувати їх щодо можливостей розв’язання поставленої задачі. За 

необхідності здійснюється уточнення, корегування задачі (яка фіксується у 
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формі заявки) у процесі співпраці. 

Організаційно-управлінська функція роботи ріелтора передбачає 

залучення інших суб’єктів, що зумовлює обов’язковість врахування значень 

відповідних компонентів ситуації взаємодії, їхні смисли для іншого суб’єкта 

тощо. Серед організаційних обов’язків ріелтора зазначають: представлення 

інтересів клієнтів при здійсненні взаємодії з іншими фахівцями агенції та інших 

установ, які є причетними до проведення оборудок; реєстрування пропозицій з 

продажу або передачі в оренду об’єктів нерухомості, проводити їхній попередній 

огляд; вивчати попит і пропозиції на ринку нерухомості; організовувати 

підписання угод з купівлі-продажу або передачі об’єктів нерухомості; сприяти 

своєчасному оформленню документів, які є необхідними клієнтові для 

проведення оборудки, а також забезпечувати їхнє збереження. 

Аналіз джерел свідчить, що існує певний образ, так звана модель світу 

професіоналів різних типів трудової діяльності [31, 68, 128 та ін.]. Якщо фахівець 

недостатньо піддає рефлексії, наприклад, суб’єктний, природний, технічний та 

ін. аспекти професійного середовища, виникає потреба їх компенсаторної 

інформаційної підтримки, взаємозбагачення фахівців інформацією про 

професійну діяльність. У процесі оволодіння особою професійним фахом, із 

входженням її до світу професіоналів зазнає змін психологічний склад 

особистості, оскільки професійна діяльність (ріелтора в тому числі) впливає на 

бюджет часу, на особливості спілкування, професійного та соціального побуту 

фахівця тощо. 

Відомо, що фахівці з різних професій по-різному виокремлюють одиниці 

оточуючої дійсності (явища, події та ін.). Філософська і психологічна ідея про 

своєрідність сприймання світу, уявлень про нього у різних людей у зв’язку з 

психічними станами, соціальними статусами та іншими особливостями 

достатньо повно визначена у працях багатьох вчених. Так, дослідження 

Є. Климова та його учнів свідчать, про те, що існують закономірно відтворювані 

фактори професійних особливостей в уявленнях про оточуючий світ, про 

суб’єктів тощо. 
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Професійне мислення ріелтора має бути творчим, оскільки від фахівця 

вимагається володіння цілою системою знань про дані з різних джерел 

інформації. Зокрема, він мусить знати: правила встановлення ділових контактів; 

прийоми і методи ділового спілкування, ведення переговорів; правила 

здійснення операцій з нерухомістю; методи аналізу і порядок збирання, обробки 

і передачі інформації про ринок нерухомості; основні вимоги стандартів, 

технічних, якісних та ін. характеристик, які висуваються до об’єктів 

нерухомості; умови податкового обкладання юридичних та фізичних осіб; 

основи ринкової економіки; процедури організації рекламної роботи; основи 

економіки; земельне, житлове, трудове, сімейне законодавство; правила і норми 

охорони праці та ін. [47]. 

Слід зазначити, що суб’єктність є передумовою професійного зростання 

фахівця. Динаміка цього процесу вміщується в понятті кваліфікація. Кваліфікація 

(формальна та реальна зокрема) є показником рівня підготовки людини до 

виконання роботи певного виду. Кваліфікація працівника конкретної професії 

визначається сукупністю соціальних і професійно-кваліфікаційних вимог, які 

висуваються до його здібностей, зумовлюють якісну основу кваліфікації та її зміст 

[54, 56]. 

Здатність ріелтора до певного виду діяльності реалізується як всередині 

професії, так і в сфері кола споріднених професій (наприклад, психолога, 

управлінця, юриста). Кваліфікація всередині ріелторської діяльності має рівні, які 

характеризують ступінь готовності фахівця до роботи з надання послуг на ринку 

нерухомості (що офіційно відбивається на розрядах тарифної сітки). 

Міжпрофесійна кваліфікація ріелтора визначається рівнем його 

загальноосвітньої, загальнокультурної і фахової підготовки, що є необхідною для 

виконання конкретної професійної діяльності. Загальний професійний характер 

ріелторської діяльності та загальнопрофесійні знання, вміння, навички, здібності, 

властивості особистості, які зумовлюють успішність виконання роботи в контексті 

споріднених професій, зумовлюють ключові кваліфікації ріелтора та їхню 

структуру.  
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Спираючись на доробок дослідників щодо інших видів професійної діяльності 

[36, 135, 140, 191], щонайменше можна виокремити п’ять груп ключових 

кваліфікацій ріелторської діяльності: 1) соціально-професійні, 2) полівалентна 

професійна компетентність, 3) професійно значущі особистісні властивості, 

4) пізнавальні здібності, 5) професійно значущі психофізіологічні властивості 

особистості.  

Перша група - соціально-професійні кваліфікації, які складають соціально-

професійну (мотиви, цінності, настанови) та екстрафункціональну (потреба у праці, 

потреба у професійному успіху, корпоративність) спрямованості. Друга група – 

полівалентна професійна компетентність, де відображено можливості фахівця 

залучати загальні професійні знання, вміння і навички, узагальнені способи 

міжпрофесійних дій до різних спеціальностей ріелторської роботи та до інших 

суміжних професій. Йдеться про сукупність професійних знань, вмінь і навичок, 

попередній індивідуальний професійний досвід, загальні професійні знання з 

організації, управління, планування комунікаційного, виробничого процесів, 

узагальнені способи та алгоритми вирішення суто професійних та інших 

(наприклад, особистісних) задач, знання і вміння у галузі інформаційних, 

комунікаційних технологій. Третя група - професійно значущі особистісні 

властивості (організаторські здібності, комунікативні здібності, відповідальність ). 

Четверта  група - пізнавальні здібності (когнітивна готовність  та ін.). П’яту групу 

складають професійно значущі психофізіологічні властивості особистості 

(координація рухів, швидкість реакцій, стресостійкість та ін.), які визначають 

професійну мобільність ріелтора. 

Ключові кваліфікації є важливою умовою розвитку ключових компетенцій. 

Загальний рівень професійного розвитку ріелтора відображується у ключових 

компетенціях, тобто таких міжкультурних, міжгалузевих знаннях, навичках, які є 

потрібними у процесі адаптування і продуктивної діяльності у різних професійних 

спільнотах. Йдеться про загальну здатність фахівця до мобілізування у професійній 

діяльності свого особистісного та професійного потенціалів, а не лише узагальнених 

способів виконання дій. Ключові компетенції забезпечують універсальність 



35 

фаховості ріелтора, який проявляє їх у професійній діяльності у конкретній ситуації. 

Водночас, не проявлені компетенції функціонують як фон, як потенційна можливість 

фахівця [108]. 

Серед ключових компетенцій, які насамперед визначають у професійній 

підготовці у Європі, називають соціальну компетенцію, як здібність брати на себе 

відповідальність; вміння та навички спільного продукування потрібного коректного 

рішення та брати участь у його впровадженні; толерантність до довкілля; 

узгодження власних потреб та інтересів з потребами професійної спільноти тощо. 

Комунікативна компетенція трактується як оволодіння інформаційними 

технологіями з метою професійного спілкування, у тому числі технологіями 

програмування тощо. Соціально-інформаційну компетенцію розглядають як 

володіння навичками критичного ставлення до соціально-професійної інформації, 

яка поширюється різними джерелами (засобами масової інформації, професійною 

комунікацією у медіапросторі та ін.). Когнітивну компетенцію розглядають через 

сформовану готовність до неперервного професійного навчання і пізнавального 

саморозвитку. Вважають, що наявною має бути (в ідеалі) сформованою потреба в 

самоактуалізації та самореалізації особистісного та творчого потенціалу; розвинена 

здатність до самоосвіти впродовж всього життя. Спеціальну компетенцію трактують 

як загальну підготовленість фахівця до самостійного виконання трудових 

обов’язків. Йдеться про сформовані мотиви професійної діяльності, її цілі, 

сформованість уявлень про програму діяльності (зокрема, послідовність 

професійних дій), вміння оцінювання продукт своєї праці [126]. 

Професійна кваліфікація ріелтора визначає успішність діяльності за його 

спеціалізацією як фахівця з того чи іншого виду професійної діяльності. Сформовані 

ключові кваліфікації уможливлюють коректне здійснення різних видів ріелторської 

діяльності, що є суттєвим для ріелторів-професіоналів. Ключові професійні 

компетенції визначають професійну мобільність ріелтора будь-якого рівня 

розвитку. Вони є підґрунтям для ефективного розвитку фахівця у професійній 

спільноті, для підтримання його конкурентоздатності на ринку праці. 
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Суб’єкт                                                                                       Суб’єкт 

(ріелтор)                                                                                      (клієнт) 

 

 

                                                      Об’єкт 

                                          Професійна взаємодія                

 

 

Рис. 1.1.1 Структура цілісної ріелторської діяльності 

 

Отже, предмет діяльності ріелтора існує не сам по собі, а лише по відношенню 

до певного об’єкта. Суб’єкт-суб’єктні та су’єкт-об’єктні відносини задають 

специфічність спрямованості спільної діяльності з нерухомістю щодо мотивів та 

цілей. Зазначимо, що спрямованість, яку задає вектор мотив-ціль є спільним у всіх 

учасників майнової оборудки (зокрема, декларована, номіналізована мета є 

спільною). З усім тим, для всіх суб’єктів спільної діяльності цей вектор 

індивідуалізується, що має вияв насамперед в індивідуальних мотивах учасників 

спільної діяльності на ринку нерухомості.  
 

1.2. Теоретичні підходи до трактування поняття психологічна 
готовність особистості та поняття готовність до ріелторської діяльності 
 

Відомо, що професійні зміни пов’язані з особистісним та професійним 

розвитком людини, її життєвим шляхом. Процес вибору професії і подальшої 

професіоналізації, насамперед, зумовлюється особистісними рисами 

(стресостійкість, гнучкість, креативнісь та ін.), що зумовлює здатності людини 

до конкурентоспроможності, неперервного професійного розвитку, навчання, 

набуття нових кваліфікацій або перекваліфікації), до зміни типу професії, 

кар’єри [207] тощо.  

У процесі неперервного професійного розвитку визначальними стають 
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рівень освіти (зокрема наявність вищої освіти), рівень загальної професійної 

підготовки, належність професійної спільноти та субкультури, вміння 

опрацьовувати нову інформацію і поповнювати знання. Дослідники 

зазначають, що саме від міри сформованості соціально-психологічної 

готовності людини, конкурентоздатності робітника на сучасному ринку праці 

залежить успішність його працевлаштування, здатність до активного пошуку 

місця роботи, володіння навичками цього пошуку, здатністю до зміни 

професії, місця помешкання та ін. [119].  

Вважають,   що   провідним   видом   діяльності у дорослої людини є праця  

(за Є. О. Климовим), навчально-професійна діяльність (О. Власова, Н. Ничкало, 

В. Семиченко та ін.). Вважається, що професійний досвід, реалізація фахівця у 

професії, а отже, відчуття потрібності людини зумовлюють компенсаторні 

ефекти щодо особливостей онтогенетичних змін психічного, особистісного 

розвитку працівника (О. Власова та ін.). 

Особистісний розвиток на різних вікових етапах онтогенезу зазнає дії 

специфічних чинників, а саме: в юнацькому віці визначальними є соціальні 

чинники (система освіти, сім’я), в дорослому – соціально-економічні умови, 

суб’єктна активність особистості, ненормативні обставини; в похилому віці – 

біологічні чинники та природне середовище [57, С. 86]. З усім тим, з 

особистісним розвитком зазнає змін система потреб людини як джерела її 

активності. Наприклад, основними, визначальними в юності є потреба у 

самоповазі, в дорослому віці – потреба у самоактуалізації (за А. Маслоу). 

Відомо, що кожен тип суспільства зумовлює конкретний тип розвитку 

особистості, в чому полягає конкретно-історичний характер становлення 

особистості в онтогененезі (за Л.  Виготським). Вчені зазначають, що первинною 

є соціальна зумовленість розвитку особистості (соціальне середовище, соціальні 

умови та ін.). Проте доведеним є вплив індивідних властивостей людини 

(біогенетичних особливостей) на особистісний розвиток (особливо на темпи та 

рівень розвитку). На ранніх етапах біологічне функціонує як внутрішні умови 

особистісного розвитку. На наступних етапах міра його значущості слабне, а 
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визначальними стають соціальні (так звані, зовнішні) фактори [18]. Зовнішні 

впливи опосередковуються внутрішніми умовами (психічний розвиток, досвід 

тощо) (за С. Рубінштейном). Особливо це стосується міри залученості 

особистості до світу професій та можливостей становлення особистості в 

професії та через професію. 

У лінійній інтерпретації розвитку особистості в професійній діяльності 

вважається, що завершивши стадію професійної підготовки, особа переходить на 

стадію професійної адаптації. Йдеться про засвоєння особистістю норм і правил 

взаємодії на виробництві, виконання відповідної нової соціальної ролі, 

самостійне виконання та системне залучення до професійної діяльності. У 

своєму становлення особистість набуває професійного досвіду та є 

(номінальним, реальним) членом професійного середовища. Формується нова 

система ставлення особистості до себе та відносин із довкіллям. Саме виконання 

професійної діяльності зумовлює становлення індивідуального стилю 

професійної діяльності. Подальша професіоналізація, специфікація 

(індивідуалізація та диференціація) практики виконання професійної діяльності, 

формування професійної позиції, продуктивність праці особистості-фахівця, – 

все це зумовлює зростання (або не зростання) особистості в професії, наявності 

або відсутності психологічної готовності до її виконання фахівцем-

професіоналом.  

У період дорослості чинниками особистісного розвитку вважають успіхи в 

професійній діяльності, матеріальний статок та статус, який надає особі професійна 

діяльність, в цілому йдеться про позитивний чи негативний професіогенез, що 

сприяє (або не сприяє) її самоактуалізації. Ставлення і можливості змін в 

професійній діяльності для осіб різного віку, соціального статусу мають свої 

особливості. Наприклад, у безробітних осіб погіршується емоційна сфера, виникає 

страх за своє майбутнє, невдоволеність своїм життям [148].  

У цілому дослідники говорять про особливості становлення сучасного 

фахівця, про психологічну готовність працівника до зміни виду, типу, стилю, 

форм як у межах однієї професійної діяльності, так і поза її межами, про 
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особливості реагування особи на швидкоплинні життєві обставини [70]. 

Одним з варіантів такого реагування є виникнення, так званого, класу 

прекаріату, що має вияв у діяльності тих вільнонайманих працівників, які самі 

шукають собі проекти, виконуючи роботу без укладання довгострокового 

договору з роботодавцем. Такий фахівець винаймається на роботу лише для 

виконання певного переліку робіт. Зокрема, це може бути позаштатний 

працівник, який здатен виконувати індивідуальну трудову діяльність, 

виконуючи замовлення різних клієнтів водночас. По-суті йдеться про новітню 

форму роботи на сучасному ринку праці, яку здійснюють представники тієї 

соціально-економічної групи, які зарані не забезпечені робочими містами; 

вони не отримують додаткових соціальних гарантій, пенсій і т. п. (окрім 

безпосередньої зарплатні). Це зумовлено гнучкими трудовими відносинами, 

які зумовлені формуванням глобального трудового процесу в останній третині 

ХХ століття [157]. 

У цій новітній формі професійної діяльності набуває змін традиційне 

трактування її змісту і функцій. Йдеться про більший ресурс свободи, 

перспективної невизначеності, творчості; індивідуалізацію та диференціацію в 

організації трудового місця та термінів виконання виробничих завдань; 

обмеженість та специфікацію професійних комунікативних контактів (зокрема, 

відсутність необхідності орієнтування у міжлюдських відносинах у трудовому 

колективі, як одній з ознак трудової діяльності, й водночас, здатність швидко 

встановлювати продуктивні контакти з новими роботодавцями, самостійному 

утворенні банку роботодавців; відповідальність за свою роботу; саморегуляція 

масштабності своєї трудової професійної діяльності; а отже прибутків, 

нормативів робочого і позаробочого часу; специфікація кар’єрного зростання 

тощо [173]. 

Парадигма неперервного професійного розвитку [38, 60, 61, 105 та ін.), 

навчання впродовж життя, тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти 

[1] трансформують зміст психологічної готовності особистості в аспекті зміни 

змісту професії відповідно до сучасних вимог до фахової діяльності, засобів її 
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здійснення, суспільних запитів щодо її значущості та функціональності. 

Професійне навчання, перенавчання дає змогу мінімізувати індивідуально-

психологічні та інші втрати особистості у контексті свого буття, регулювати 

трудові взаємини на ринку праці (та пов’язані з ним проблеми масових професій, 

явного та прихованого безробіття та ін.). 

Проблема психологічної готовності до діяльності є достатнього 

розробленою в загальнопсихологічному контексті. Відомими є дослідження 

психологічної готовності до діяльності спортсменів, зокрема йдеться про: 

структуру та місце психічної готовності в загальній системі підготовки 

спортсмена-каратиста [4]; оцінювання готовності спортсмена до оптимального 

рішення в ситуації спортивного двобою спортсменів-фехтувальників [13]; 

професійне становлення тренера-викладача [27]; когнітивний ресурс підвищення 

стрес-стійкості кваліфікованих студентів-спортсменів фізкультурного профілю 

[72]; подготовку спортсменів в олимпийському спорті [121].  

Також вивчаються особливості психологічної підготовки військових 

льотчиків до професійної діяльності [127]; психологічна готовність курсантів-

льотчиків до професійної льотної діяльності [66]; психологічна готовність 

льотного складу до діяльності в умовах тривалих перерв між польотами [111]. 

У дослідженнях особливостей професійної діяльності військових йдеться 

про: формування професійної готовності офіцерів-прикордонників до творчого 

вирішення завдань управлінської діяльності [19]; формування психологічної 

готовності порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України [63, 78]; 

формування психологічної готовності військовослужбовців внутрішніх військ 

до діяльності по охороні громадського порядку [100]; особливості змісту 

психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до застосування 

вогнепально-силового впливу [37]; формування психологічної готовності 

працівників органів внутрішніх справ до застосування табельної вогнепальної 

зброї [185]; психологічну готовність військового фахівця до екстренних дій в 

стані емоційного стресу [164]; динаміку психологічної готовності майбутніх 

офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльності [122]; формування 
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психологічної готовності співробітників охорони до здійснення професійної 

діяльності [125]. 

У професійній діяльності соціономічного типу ведуться дослідження 

особливостей психологічної готовності до діяльності, наприклад, музикантів 

(формування психологічної готовності музичного керівника до роботи 

з музично обдарованими дітьми [89]); юристів (формування 

психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності [15]); 

аудиторів (формування психологічної готовності майбутніх аудиторів до 

професійної діяльності [88] та особливостей психологічної готовності 

особистості фахівця до аудиторської діяльності [139]); лікарів (психологічні 

особливості готовності майбутніх медсестер до професійної діяльності [158]) 

тощо. 

У дослідженнях психологічних аспектів готовності у професійній 

діяльності менеджерів йдеться про: рефлексивне самовизначення особистості як 

фактор готовності до управлінської діяльності [3]; психологічні засади 

комунікативної підготовки майбутніх менеджерів [40]; психологічні особливості 

саморегуляції у професійній діяльності менеджерів [75]; формування готовності 

до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньо-

економічної діяльності [84]; здатності до прийняття управлінських рішень [103]; 

формування психологічної готовності до управління керівників аграрних 

формувань [115]; формування психологічної готовності персоналу освітніх 

організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді [170]; 

формування у майбутніх організаторів-тренерів психологічної готовності до 

прийняття рішень у екстремальних ситуаціях [177]; формування комунікативної 

компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки [182].  

Різні аспекти психологічної готовності до професійної діяльності розкрито 

у дослідженнях педагогічної праці, зокрема йдеться про: пріоритетні підходи до 

підготовки педагогів [147]; формування психологічної готовності педагогів до 

роботи, наприклад, з ліворукими дітьми [21]; 

формування психологічної готовності керівників освітніх організацій до 
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управління атестацією педагогічних працівників [28]; психологічні засади 

готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними 

процесами в школі [16]; формування психолого-педагогічної готовності 

майбутнього вчителя музики до диригентської діяльності та керівництва 

дитячим інструментальним ансамблем [50; 176]; формування готовності 

студентів психолого-педагогічних факультетів до науково-дослідної діяльності 

[157]; формування психологічної готовності до соціономічної професійної 

діяльності соціального педагога [166]. 

У підготовці майбутніх психологів йдеться про: особливості 

формування інтелектуальної готовності до вирішення консультативних задач 

[8]; особистісну готовність майбутніх психологів до діагностико-корекційної 

роботи з підлітками [24]; особливості перфекціоністських настанов як 

чинника професійної готовності майбутніх практичних психологів [43]; вплив 

смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної 

діяльності [45]; формування у студентів-психологів психологічної готовності 

до використання комп'ютерних технологій у майбутній 

професійній діяльності [90]; формування готовності шкільних психологів до 

створення психологічного клімату у педагогічному колективі [96]; 

особливості психологічно готовності психологів до професійної діяльності у 

спорті [183] та ін. 

Цікавими є дослідження готовності до, так званих, загальних видів 

діяльності, які є структурними компонентами або підвидами в змісті іншої 

предметно-професійної дяльності, зокрема: інноваційної [16, 150, 155]; трудової 

[35]; підприємницькоі [124]; громадської [44] та ін. видів діяльності. 

На сьогодні явище психологічної готовності людини до виробничої 

діяльності різні спеціалісти тлумачать як: а) стан (ситуативний, тимчасовий, 

спеціальний, функціональний, психологічний) [48, 49]; б) спрямованість 

особистості, її свідомості на виконання певного виду предметної діяльності [86, 

87, 138, 169 та ін.]; в) інтегративну здібність [9, 29, 145 та ін.]; г) провідну рису 

[122], систему рис особистості [79 та ін.); д) установку як неусвідомлюваний 
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стан, який передує тому чи іншому виду діяльності і визначає її існування [143, 

144, 167 та ін.]; універсальний стан готовності до певної активності [190 та ін.]; 

є) ставлення до виконуваної діяльності [81 та ін.]. 

Виокремлюючи конкретні критерії у трактуванні змісту явища 

психологічної готовності до професійної діяльності у дослідженнях йдеться про 

такі основні підходи: структурно-функціональний [86, 87, 138 та ін.]; 

особистісний [29, 74, 99, 133, 187 та ін.]; особистісно-діяльнісний [26, 29, 48, 51, 

111 та ін.]. 

У традиції структурно-функціонального підходу психологічну готовність 

розглядають як стан (тимчасовий або тривалий) психологічних функцій, що за умов 

сформованості та внутрішнього резерву можливостей особистості забезпечують 

високий рівень досягнень при виконанні того чи іншого виду діяльності. 

Психологічна готовність як стан має «складну динамічну структуру і містить такі 

компоненти: мотиваційний (відповідальність за виконання задач, почуття 

обов’язку); орієнтаційний (знання та уявлення про особливості та умови діяльності, 

її вимоги до особистості); операціональний (володіння способами і прийомами 

діяльності, необхідними знаннями, навичками, вміннями, процесами аналізу, 

синтезу, порівняння, узагальнення та ін.); вольовий (самоконтроль, 

самомобілізація, вміння управляти діями, з яких складається виконання обов’язків); 

оцінний (самооцінка своєї підготовленості і відповідності процесу розв’язання 

професійних задач відповідно до оптимальних зразків» [48 С. 37, 168]. 

Також йдеться про образ структури дії, яку необхідно здійснити; загальний 

психофізіологічний стан; психологічну спрямованість особистості на виконання 

необхідних дій [138]. Дослідники вважають, що достатня розвиненість і 

вираженість цих складових та їх цілісної єдності є показником високого рівня 

готовності фахівця, його активності, самостійності, творчості у процесі трудової 

діяльності [48, 136, 169 та ін.].  

Розрізняють види психологічної готовності, які виникають при вирішенні 

конкретних завдань, і визначають успішність діяльності у трудовому процесі: 

тривалу (фахівець-професіонал), тимчасову (як, так званий, передстартовий 
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стан), звичну, підвищену, понижену [9, 99 та ін.],  

Психологічну готовність трактують як суб’єктивний стан особистості, що 

вважає себе здатною та підготовленою до виконання певної професійної 

діяльності в умовах відповідної професійної ситуації і прагне її виконувати [14].  

Психологічна готовність до змін як один з видів психологічної готовності 

дослідники вважають соціально-психологічним ставленням до об’єктивної або 

суб’єктивної невизначеності, яка детермінується темпоральністю ситуації та 

пов’язана з установкою на відповідну поведінку в умовах плинності ситуації з 

урахуванням набутого раніше досвіду. Така готовність є ключовим компонентом 

загальної готовності до діяльності, яка визначається психологічними факторами: 

наявністю знань, умінь і навичок у відповідній сфері, а також охоплює загальну 

інформованість про події та їх наслідки, рівень підготовленості. Високий рівень 

її сформованості та розвиненості сприяє більш успішному виконуванню 

фахівцем трудових обов’язків, грамотному використанню раніше здобутого 

досвіду, особистісного потенціалу, застосуванню найбільш коректних й 

ефективних способів саморегулювання та адекватного реагування на зміни 

професійної ситуації [162]. 

Психологічні готовність до функціонування у динамічному, мінливому 

сучасному трудовому процесі відбивається у дотриманні працівниками 

позитивної думки щодо необхідності організаційних змін; впевненості у 

позитивних наслідках таких змін як для них фахівця, так і для організації; 

усвідомлення та прийняття персональної відповідальності за впроваджувані 

ініціативи [104, С. 55–74]. 

У контексті особистісно-діяльнісного підходу психологічна готовність 

розглядається як кінцевий результат підготовки до певної професійної діяльності 

[30, 66, 67, 94, 100, 123 та ін.]; як складне особистісне утворення, багатопланову 

і багаторівневу структуру якостей, властивостей і станів, які у своїй цілісності 

складають підґрунтя для успішного виконування відповідної діяльності 

фахівцем [48, 51, 149 та ін.]. Йдеться про психологічну готовність як стійку 

характеристику особистості та водночас як про суттєву передумову до 
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цілеспрямованої діяльності, яка місить ціннісно-мотиваційний, когнітивний і 

операційно-діяльнісний компоненти [46, С. 83–84]. 

Готовність до змін, як частковий вид загальної психологічної готовності 

особистості, виникає на певному етапі її існування як специфічного процесу. 

Готовність до змін є результатом орієнтовно-пошукової вольової поведінки, її 

усвідомлення. Ці трансформації можуть привести до звершень, досягнень, 

нововведень, розвитку, свободи, збагачення, отже до ефективних змін у 

суб’єктивній та об’єктивній реальностях особистості. Проте недостатньо 

розвинена або й несформована психологічна готовність призводить до 

неефективної пошукової поведінки особистості, викликає внутрішній спротив 

змінам, що спричинює помилкові стратегії поведінки. Розвинена готовність до 

змін розширює поведінкові патерни, варіативність рішень і шляхів досягнення, 

збагачує мотиваційну сферу особистості [17, С. 45–50].  

Психологічна готовність у межах особистісного підходу розглядається в 

контексті психічного та особистісного розвитку, пов’язуючи її з усвідомленням 

особистістю своїх потреб, цілепокладанням, мотивацією, цілеспрямованою 

активністю особистості [136]. Психологічна готовність впливає на формування 

оптимальної працездатності та є передумовою успішної продуктивної 

професійної діяльності (Б. Ананьєв, А. Деркач, К. Дурай-Новакова, В. Зайцева, 

Л. Карамушка, В. Моляко, В. Сластьонін, В. Шадриков та ін.). Психологічна 

готовність, як інтегровані когнітивні (в свідомості, мисленні) та особистісні 

(інтелектуальні, психічні, психофізичні), новоутворення є підґрунтям для 

продуктивного виконання професійної діяльності [141]. 

Психологічна готовність є складним особистісним утворенням, що 

визначається двома особливостями. З одного боку, це прагнення оволодіти 

новою професійною діяльністю, а з іншого – здатність, підготовленість до 

професійної діяльності, де мотиваційна сфера є визначальною у формуванні 

готовності до зміни діяльності. Насамперед йдеться про визначення мети, 

розробку плану, схем подальшої діяльності, виходячи із своїх потреб. На етапі 

втілення готовності, фахівець здатен визначити та застосувати коректні засоби 
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для досягнення конкретного результату [55, С. 35].  

Готовність містить не лише різного роду усвідомлені та неусвідомлені 

установки щодо визначених форм реагування, а й моделі імовірністної 

поведінки, оптимальні способи діяльності, оцінку своїх можливостей відносно 

до можливих труднощів та необхідністю досягнення визначеної мети. Як 

вважають більшість учених, психологічна готовність до діяльності є 

інтегральним соціально-психологічним явищем, формою зв’язку професійної 

спрямованості з іншими визначальними рисами особистості (світоглядом, 

життєвими настановами. духовними цінностями), з її морально-вольовою та 

емоційною сферами. 

Вирішальними є особистісні чинники (суб’єктивні фактори), одним з яких є 

інтерес до змісту, процесу діяльності, а не лише до його результатів. Інтерес особи 

до діяльності, «зацікавленість нею самою як метою, а не лише як засобом 

досягнення якоїсь іншої мети (заробітку, статусу тощо) є « показником наявності у 

неї задатків, потенційних здібностей до цієї діяльності» необхідно з’ясовувати, чи 

інтерес викликає зміст професії з врахуванням її труднощів та «буденної рутини», 

чи лише її зовнішні атрибути та ефекти, її популярність» [101, С. 42–43]. 

У період ранньої дорослості (20 – 40 років) критерієм когнітивної зрілості 

вважають обов’язковість і відповідальність, коли доросла людина стає, так би 

мовити, абсолютно автономною і набуває здатностей долати суперечності і 

невизначеності своєї життєдіяльності (G. Labouvie-Vief). Відомо, що 

інтелектуальний розвиток в цьому віці відбувається в єдності із формуванням 

особистості, оскільки здібність самостійно примати рішення ґрунтується на 

усвідомленні своїх обов’язків і тієї відповідальності, яка виникає в людини у зв’язку 

із таким рішенням. 

У цьому віці когнітивний досвід особистості застосовується насамперед для 

побудови своєї кар’єри, стилю життя тощо. Реалізуючи свій  когнітивний ресурс 

особистість здатна досягати успішності в обраних видах діяльності, що насамперед 

пов’язане із набуттям певної міри особистісної незалежності. 

У середньому віці (40 – 60 років) особистість використовує свої когнітивні 
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можливості здебільшого для вирішення проблем інших (в сім’ї, на роботі), 

налагодження міжособистісних стосунків, виконуючи адміністративні функції, що 

пов’язане із наявністю різнобічних знань у людини. Дослідники зазначають, що в 

дорослому віці особливістю когнітивного розвитку є насамперед гнучкість 

вживання інтелекту (на відміну від набуття нових здібностей, зміни його структури, 

що характерне для більш ранніх вікових етапів).  

З усім тим, «розвиток когнітивної сфери людини значною мірою має 

індивідуально зумовлений характер: доросла людина здатна самостійно 

контролювати хід свого інтелектуального розвитку і домагатися вершин 

професійної майстерності і творчості. На цей процес здійснює вплив чимало 

факторів, зокрема міра обдарованості людини, рівень її обізнаності і рід діяльності» 

[133, С. 413]. 

У період ранньої дорослості мотиваційна сфера особистості насамперед 

визначається особистісними, соціальними і культурними подіями і чинниками 

(суперечності пошуку свого місця в житті, прийняття важливих рішень, які 

накладають довгострокові обов’язки тощо). Такі нормативні події онтогенезу 

посилюються ненормативними подіями (втрата близької людини, роботи, війна 

тощо). Ненормативні події є тими спонуками, завдяки яким особистість здатна на 

ненормативні вчинки, дії. Співвідношення нормативності і не нормативності в 

дорослому віці також пов’язана із усвідомленням зовнішніх і внутрішніх факторів 

(обставин життя). Це, своєю чергою, свідчить про становлення особистісної зрілості, 

яка є підґрунтям для прийняття більш обґрунтованих, виважених рішень як стосовно 

себе, так і стосовно інших. Саме у віці 20 років мрія особистості має всі шанси так і 

лишитися мрією, якщо особа не докладе зусиль для її втілення (складання різного 

роду програм, планів), оскільки сама мрія позбавлена безпосередньої спонуки. 

Вміння ставити перед собою перспективні цілі, виробляти плани для її втілення, 

наполегливість в пошуках шляхів і способах її здійснення – всі ці устремління в 

ранній дорослості знаходяться на стадії становлення.  

Як зазначають сучасні дослідники, пошук надійного і престижного місця 

роботи, можливість заробляння адекватних статків та їхнє накопичення є основними 
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мотивами вибору і підготовки до професійної діяльності. Саме матеріальна 

мотивація (висока прибутковість від роботи) є визначальною у виборі професії. 

Водночас, серед провідних мотивів вибору професії також залишаються 

значущими: самоактуалізація (як необхідність реалізувати свої здібності, за                

А. Маслоу), інтерес до професії, її престижність, орієнтація на домінантну систему 

соціальних цінностей у відповідній субкультурі [192], батьківські установки [204], 

здійснення потреби у безпеці і захисті [95]. 
Встановлено, що для молодого працівника (до 30 років) найголовнішим 

фактором, який визначає міру задоволеності роботою є можливість просування по 

службі й різноманітність праці [133, С. 436]. Після 30 років – визначальним стає 

мотив різноманітності праці та підвищується роль санітарно-гігієнічних умов. 

Дослідники зазначають, що у 30 років персональні очікування особистості 

набувають більшої реалістичності, а визначальними стають зовнішні фактори 

мотивації праці (розмір заробітної платні, матеріальні винагороди тощо). Саме в 

період ранньої дорослості романтичні цінності змінюються на більш практичні.  

Вважається, що з 40 років у працівника настає усвідомлення того, що 

просування по вертикальному типові кр’єри вимагає чимало зусиль, а інколи 

виявляється і взагалі нереальним. Внаслідок цього людина уточнюється в умовах 

своєї професійної та особистісної ситуації, здатна більш ретельно оцінити свої 

можливості, скорегувати рівень домагань, життєві плани та цілі. 

У цей віковий період зазнають змін і уявлення особистості про себе як про 

фахівця (йдеться про так звану професійну Я-концепцію особистості). 

Неспівпадіння цих уявлень, тобто реальної та ідеальної професійної Я-концепції 

може стати джерелом мотивації, як щодо особистісного самовдосконалення в 

професії, так і до зміни спеціальності, або й виду професійної діяльності. Для 

особистості дорослого віку характерною є сформована здатність до оцінки себе як 

суб’єкта професійної діяльності (успішності, результатів, потенціалу тощо). 

Дослідники зазначають, «якщо людина, проходячи відрізок свого шляху, 

що прийнято називати дорослістю, з граничною самовіддачею опановує 

спеціальністю, а потім з повною відповідальністю за результати своєї праці 
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працює як професіонал і не зупиняється на вже досягнутому, прагне вийти на 

рівень Майстра у своїй галузі праці, то це, звичайно, є показниками її зрілості як 

суб’єкта діяльності» [14, С. 23]. 

У становленні психологічної готовності визначальну роль мають 

самоосвіта та самовиховання. Готовність до змін у виконуваній діяльності як вид 

психологічної готовності містить подібні складові, які насамперед, визначають 

значущість особистісної зрілості суб’єкта діяльності [70, С. 8–21]. 

Психологічну готовність трактують як: а) інтегровану якість особистості, 

що спрямована на адекватну реакцію щодо можливості ситуативного вирішення 

універсальних (різнопланових) освітніх завдань із допомогою активізації і 

застосування набутої у навчально-виховному процесі системи компетенцій 

[116]; б) ступінь мобілізації внутрішніх ресурсів людини з метою найбільш 

ефективного розв’язання певних завдань [49, 51, 149]; в) синтез якостей 

особистості, які визначають її придатність до діяльності [79].  

У змісті психологічної готовності до діяльності дослідники підкреслюють, 

що вона містить професійні знання, уміння, навички, відповідні особистісні 

риси, що забезпечують успішне виконання професійних функцій [74, С. 6–34; 

165]. 

«Особа, яка змінює професію, здійснює оцінку зовнішньої ситуації вибору 

за такими соціально-економічними показниками: пільги, розмір заробітної 

платні, близькість до помешкання, зручність транспортного сполучення, умови 

праці (шкідливі умови), престиж установи, можливість одночасно працювати та 

навчатись. На вибір професії впливають особистісні особливості, професійні 

інтереси, ціннісні орієнтації, вольові якості, соціальний та професійний досвід, 

розвинене професійне мислення; включеність особи у комунікативну 

інфраструктуру (володіння засобами сучасного спілкування та зв’язку, 

усвідомлення наявності інституційної соціальної підтримки), що створює 

можливості для самостійного розв’язання особою нагальних задач 

працевлаштування» [97, С. 6]. 

Узагальнюючи результати теоретичного дослідження психологічної 
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готовності та її структурних компонентів, можна стверджувати, що 

мотиваційний компонент виокремлюється більшістю вчених [48, 73, 111, 165 та 

ін.]. Також дослідники виокремлюють орієнтаційний, пізнавально-операційний, 

інтеграційний компоненти [118]; змістовий, діяльнісний, креативний [83]; 

мотиваційний, загально-професійний, емоційно-вольовий [111]  та ін. 

Психологічна готовність до того чи іншого виду діяльності є особистісною 

якістю, інтегральним вираженням всіх підструктур особистості. Готовність має 

структурну будову і має багаторівневий характер. Основними психологічними 

компонентами готовності до трудової діяльності як стійкої характеристики 

особи є знання, вміння, навички, мотиви діяльності [99]. Найчастіше йдеться про 

такі компоненти психологічної готовності до діяльності, як мотиваційний, 

змістовий і операційний. 

Відмінності у визначенні змістовних складових психологічної готовності 

до діяльності та її структурного складу можна пояснити предметною 

спрямованістю того чи іншого дослідження, методологічною традицією, в якому 

воно здійснено, нагальними потребами практики. Це своєю чергою приводить до 

накопичення інформації щодо змісту, функцій психологічної готовності в різних 

сферах професійної діяльності.  

Проаналізувавши основні підходи до трактування явища та структури 

психологічної готовості до діяльності нами розроблено теоретичну модель 

психологічної готовності до ріелторської діяльності, яка ґрунтується на 

компетентнісному підході та містить такі структурні компоненти: особистісно-

професійний, когнітивний, комунікативний. Результатом сформованості готовності 

за змістом (субвидами професійної готовності) цих компонентів є види 

компетенцій (загальна, спеціальна). 

 Структуру та чинники психологічної готовності фахівця до ріелторської 

діяльності представлено на рис. 1.2.1. 

У структурі психологічної готовності до ріелторської діяльності 

виокремлено три компоненти, які розкривають зміст субвидів психологічної 

готовності до діяльності, а саме: когнітивний, особистісно-професійний, 
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комунікативний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Рис. 1.2.1 Концептуальна модель структури та чинників 
психологічної готовності фахівця до ріелторської діяльності 
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Особистісно-професійна готовність (або особистісно-професійний 

компонент) містить індивідуально-психологічні риси, зміст та структуру мотивації 

професійної діяльності, особливості спрямованості, ціннісних орієнтацій 

задоволеності/незадоволеності працею; та емоційно-вольові характеристики 

працівника. 

Зміст мотивації психологічної готовності до зміни професії можуть складати: 

позитивне ставлення до професії, інтерес до неї, бажання самовдосконалення у 

професії, предметно–професійна спрямованість тощо [11, 56, С. 35; 62, С. 45–56; 

67]. 

У змісті мотивації психологічної готовності до зміни професії та 

перенавчання щодо виконання професійної ріелторської діяльності може мати такі 

складові: заробітна платня; умови праці (які на психофізіологічному рівні пов’язані 

зі здоров’ям та працездатністю робітника); потреба в самовдосконаленні; прагненні 

до змін; потреба нових соціальних контактів, відносин. 

Реалізація процесу становлення професіонала в новій професії, якщо 

ріелтором прагне стати особа з наявним досвідом іншої професійної діяльності, 

приведе до засвоєння нових правил і норм професії, більш уточнене усвідомлення 

себе як професіонала. Це насамперед пов’язано з психологічною готовністю особи 

виконувати нові завдання за обраною професією (спеціалізацією в професії). У 

цьому процесі відбувається здебільшого спрямована зміна професійної Я-

концепції, що має змінити співвідношення особистісного та професійного розвитку 

та саморозвитку (вдосконаленні та розкритті нових професійних та особистісних 

рис при виконанні ріелторської діяльності).  

Зміст когнітивної готовності складається з предметно-професійної 

обізнаності, соціального інтелекту, особливостей професійного мислення. 

Когнітивний компонент психологічної готовності містить такі складові: 

рівень освідченності та кваліфікації; прагнення до саморозвитку; відкритість до 

засвоєння нових знань; усвідомлення можливості реалізації своїх знань, вмінь та 

навичок у професійній діяльності ріелтора. Когнітивна готовність має позначитися 

на рефлексивності, мірі сформованості професійного мислення, його гнучкості та 
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критичності, загальній пізнавальній активності, готовності опрацьовувати постійно 

нові блоки інформації різної ґенези та рівнів узагальнення. 

Комунікативна готовність (комунікативний компонент) складають основні 

комунікативні орієнтації у взаємодії з іншими, особливості їх співвідношення, 

наполегливість та самовладання. В ідеалі, у працівника має сформуватися 

професійно-рольова ідентичність щодо професійної спільноти ріелторів, відносно 

стале самоусвідомлення та прийняття себе суб’єктом професійної діяльності; 

емоційна стійкість; переважання позитивних внутрішніх мотивів професійної 

діяльності, професійного самовдосконалення; здатність до вольової дії щодо 

подолання комунікативних обмежень в реалізації професійних задач. Емоційна 

коректність (що свідчить про наявну емоційну зрілість працівника), стресостійкість 

(що має прояв у соціальній сміливості), креативність (як готовність до нового в 

діяльності, творити і витворяти), наполегливість (як усвідомлене спрямування 

зусиль на реалізацію поставленої мети), сформований персональний 

таймменеджмент, – все це свідчить про сформовані навички самоорганізації та 

соціальної відповідальності ріелтора.  

Психологічна готовність є системою взаємопов’язаних властивостей і станів 

особистості, свідомості та діяльності працівника, яка визначає міру (рівень і об’єм) 

компетентності, динамічність, інтенсивність, ефективність (ресурсно-

продуктивність) його професійної діяльності. Значущі стійкі індивідуально-

психологічні та особистісно-професійні властивості ріелтора визначатимуть 

особливості усвідомлення ним індивідуального стилю професійної діяльності як 

фахівця певної спеціалізації. 

  

1.3.Психологічні особливості формування (становлення) готовності 

фахівців до ріелторської діяльності. 
 

Динамічність сучасного життя, інформаційні технології зумовлюють 

спеціалізацію діяльності, а отже і особливостей підготовки фахівця. Раніше до 

виконання цієї діяльності залучалися практично всі, хто бажав її здійснювати. На 
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сучасному ринку праці емпірично виокремлено низку вимог, яким має відповідати 

ефективний ріелтор. Внаслідок цього, агенції намагаються набирати фахівців 

щонайменше з вищою освітою або професією (спеціалізацією), яка насамперед є 

суміжною з діяльністю ріелтора. 

Асоціаціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України разом з Фондом 

Державного Майна України з 2001 року започаткувала навчання за програмою 

«Операції з жилою та нежилою нерухомістю». До розробки програми «залучені 

фахівці суміжних ринків – оцінщики, нотаріуси, забудовники, архітектори, 

представники банківського сектора, фахівці із законодавства й оподаткування, 

юристи та економісти, фінансисти та психологи». Програма має 16 модулів, серед 

яких 15-й присвячений психологічним аспектам роботи ріелтора «Основи 

психології. Психологічні аспекти операцій з нерухомістю» . Вертикальне кар’єрне 

зростання в ріелторській професії має таку послідовність – менеджер групи агентів, 

директор філії або територіального відділення, директор департаменту. 

«Спеціальність, яка підійде майбутньому ріелтору, називається «Експертиза і 

управління нерухомістю». Завданням цього спеціаліста, є те, щоб кожен з учасників 

оборудки залишився задоволеним. Їздити на огляд квартири, вирішувати питання 

оформлення документів, відвідування організацій (ЖЕК, БТІ), опікунської ради, 

поліції, диспансерів, банків (наприклад, якщо житло отримане за допомогою 

іпотеки, то збільшується кількість документів), тобто вибудовується складний 

ланцюг оборудок. В крупних компаніях практикують розподіл посад за видами 

операцій. Одні агенти займаються продажем квартир первинного житлового фонду, 

інші – працюють на вторинному ринку житла, треті – вирішують питання оренди 

комерційних приміщень [7, 102, 113, 146].   

Проте до сьогодні залишається не з’ясованою проблема добору фахівців саме 

до певних спеціалізацій ріелторської роботи, так званих, маклерських ремесел. 

Відомо, що саме вектор «мотив-ціль» зумовлює формування в особистості тих 

властивостей, які дають їй можливість виконувати діяльність з урахуванням її 

індивідуально-психологічних особливостей. Формування цих рис пов’язано зі 

способами виконання професійної діяльності [57, С. 423]. У ріелторській діяльності 
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ці способи умовно можна поділити на групи, а саме – це способи: а) відбору і 

переробки фахівцем змісту інформації, вибір коректних способів взаємодії з 

клієнтами, способи контролю і оцінки результатів; б) способи і прийоми фахової 

комунікації з клієнтами; в) психологічного розвитку і корекції трудового процесу 

та ін. 

Ці властивості є ключовими кваліфікаціями ріелторської роботи (які 

уточнюються відповідно до її спеціалізації), оскільки визначаються об’єктом та 

предметом окремого виду діяльності ріелтора (тією чи іншою функцією цілісної 

посередницької діяльності), наприклад, організація, управління, реалізація та ін. У 

ході здійснення ріелторської діяльності взаємодія всіх учасників оборудки 

регулюється відображенням: а) предмету (на який спрямована взаємодія), б) дій, які 

здійснюють учасники, в) змін, які ними здійснюються. Тобто, дії ріелтора 

вибудовуються не лише з урахуванням предмету і цілей діяльності, але й завдяки 

адаптації та узгодження свого впливу відносно дій учасників оборудки. У спільній 

діяльності значущості набуває діяльність передбачування (прогнозування) не лише 

імовірного результату діяльності, а й імовірних дій учасників спільної діяльності. 

Ключові кваліфікації прийнято вважати важливою умовою розвитку 

ключових компетенцій [36 та ін.). Ключові компетенції як міжкультурні, 

міжгалузеві знання, навички є необхідними для адаптації і продуктивної діяльності 

у різних професійних співтовариствах. Це є чи найістотнішим у діяльності ріелтора, 

оскільки у цю професію приходять після здобуття навичок однієї, а той кількох 

видів професійної діяльності. Загальний процес професіоналізації дослідники 

представляють як просування по рівнях оволодіння фахом, а саме – професійна 

грамотність, компетентність, майстерність та професіоналізм [94, 128, 129 та ін.]. У 

цьому контексті йдеться про загальну здатність фахівця мобілізувати у професійній 

діяльності ріелтора свої знання, вміння, а також узагальнені способи виконання дій. 

Ключові компетенції забезпечують універсальність ріелторської роботи і тому не 

можуть бути досить спеціалізованими. Фахівець проявляє свої компетенції у 

професійній діяльності у конкретній ситуації. При цьому не проявлена компетенція 

функціонує як потенційно можлива. 
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Серед ключових компетенцій, яким надають особливого значення у 

професійній освіті у Європі, називають соціальну, комунікативну, соціально-

інформаційну, когнітивну. Зокрема, зміст соціальної компетенції полягаяє у 

здібності взяти на себе відповідальність, спільно виробляти рішення і брати участь 

у його реалізації, толерантність до різних етнічних культур та релігій, поєднання 

особистих інтересів з потребами професійної організації та суспільства. 

Комунікативна компетенція трактується як володіння технологіями усного та 

писемного спілкування різними мовами, у тому числі технологіями комп’ютерного 

програмування, включаючи спілкування через Internet. Зміст соціально-

інформаційної компетенції складає володіння інформаційними технологіями, 

критичне ставлення до соціальної інформації, яка поширюється засобами масової 

інформації. Когнітивна компетенція трактується як готовність до постійного 

підвищення освітнього рівня, потреба в актуалізації та реалізації свого 

особистісного потенціалу, здібність до самостійного набуття нових знань і вмінь, 

здібність до саморозвитку. Ці компетенції можна вважати загальними 

компетентностями (ЗК) щодо ріелторської діяльності. 

З усім тим, у системі освіти дорослих щонайменше виокремлюють ланки 

професійної підготовки, зокрема йдеться про допрофільну, профільну, 

допрофесійну, професійну, післядипломно-професійну, виробничо-професійну та 

ін. З огляду на це, залежно від особистісно-професійного стану особи, яка обирає 

професію ріелтора, провідною стане відповідна ланка освітнього процесу, а отже і 

зумовлені нею психолого-педагогічні умови її реалізації та необхідні і достатні 

результати.  

У сучасних тенденціях йдеться про зміну парадигми «освіти на все життя» на 

парадигму «освіта через усе життя» (за І.  Зязюном). Така освіта складається з трьох 

об’єктів (за А.  Новіковим): особистості, освітніх процесів (програм), організаційної 

структури освіти. При цьому можливі так звані три «вектори» руху особистості в 

освітньому просторі: а) «вперед» – особа залишається на досягнутому освітньому 

рівні, вдосконалює професійну кваліфікацію та майстерність; «вгору» – особа 

просувається вертикально на вищі рівні освіти; в) «горизонтально вбік» – особа 
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змінює профіль освіти залежно від своїх потреб та можливостей та соціально-

економічних умов соціуму [106, с. – 201-202]. 

Вчені зазначають, що ««вихід» з однієї освітньої програми повинен 

стикуватися зі «входом» в іншу» [6, С. 15-17]. 

Освіту дорослих вважають ключовим компонентом всеохоплюючої 

системи освіти упродовж життя [32, С. 128]. «Головною метою освіти дорослих є 

розвиток особистості, забезпечення її необхідними знаннями та компетенціями 

для підвищення якості власного життя, щоб активно, компетентно і ефективно 

брати участь у всіх сферах суспільного життя та бути затребуваною на ринку 

праці» [32, С. 130]. Вітчизняними вченими виокремлено основні ознаки дорослої 

людини у навчанні: «дорослий усвідомлює себе самостійною, самокерованою 

особистістю … дорослі вчаться з власної волі; мають життєвий професійний та 

соціальний досвід , який стає важливим джерелом навчання, має сталі уявлення 

про дійсність; … навчальна діяльність дорослих значною мірою обумовлена 

тимчасовими, професійними, побутовими, соціальними чинниками; … мають 

потребу у обґрунтуванні необхідності навчання (пошук смислу), для чого їм 

пропонують ті чи інші курси; … віддають перевагу інтерактивним методам 

навчання, прагнуть бути частіше активними учасниками навчального процесу; … 

розвинуте почуття власно гідності, і вони потребують шанобливого ставлення до 

себе; готовність дорослих до навчання (мотивація) визначається прагненням за 

допомогою навчальної діяльності вирішити свої життєво важливі проблеми і 

досягти конкретної мети; … вважають за краще самостійно доходити суті шляхом 

багатогранних досліджень і власних відкриттів; … навчання не є основним видом 

діяльності … але є необхідною умовою успішного виконання не тільки 

професійної діяльності, а й соціокультурної адаптації у мінливих умовах 

сучасності … Систематичне поновлення знань, удосконалення інтелектуальних 

умінь, набуття та нарощування актуальних компетенцій дозволяє дорослому 

пристосуватися до нових умов праці, адекватно оцінювати власні можливості, 

орієнтуватися в інформаційних потоках та будувати траєкторію власного 

розвитку» [32, С. 131-132]. 
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Водночас, вчені зазначають, що навчання дорослої людини може 

супроводжуватися низкою психологічних перешкод, так званих бар’єрів, а саме: 

життєвий навчальний та професійний досвід; вплив психологічних настанов на 

процес навчання; страх зміни дорослого на роль учня; вплив старої педагогічної 

парадигми; вікові зміни дорослих учнів; низька мотивація навчання; психічне 

здоров’я та кризи дорослих; професійна стагнація та деформація [32]. 

Порушення професійного розвитку (професійний дезонтогенез) насамперед 

пов’язують із: відставанням, уповільненням професійного розвитку порівняно з 

віковими та соціальними нормами; розпад цілісної професійно свідомості, а отже – 

нереалістичні цілі, помилкові змісти праці, ненормативні професійні кризи; низька 

професійна мобільність, неможливість відмовитися від колишніх цінностей, не 

адаптивність до нових умов праці; низька мотивація праці, слабкий інтерес та 

слабка задоволеність професійною діяльністю; неузгодженість ланок професійного 

розвитку (наприклад, сформованість мотивації професійної діяльність і водночас 

слабка сформованість професійної свідомості); послаблення професійних якостей, 

здібностей, мислення, зниження працездатності, професіоналізму, кваліфікації, 

ефективності праці; поява раніше відсутніх негативних якостей, відхилення від 

соціальних і професійних норм професійного розвитку, які змінюють профіль 

особистості; поява деформацій особистості (наприклад, вигоряння); припинення 

професійного розвитку через професійні захворювання чи втрату працездатності 

[94, С. 148 – 149]. 

«Життєвий та виробничий досвід, якими володіють дорослі, впливають на 

навчання: з одного боку, він сприяє більш глибокому осмисленню досліджуваних 

проблем, а з іншого – є джерелом стереотипних, емпіричних і рутинних оцінок, що 

захищають людину від нового» [23, С. 10]. Особистий та життєвий досвід фахівця, 

які вважаються його професійним надбанням, так званим багатством, стають 

бар’єром для освоєння нових видів професій, сприйняття нового [39]. 

Отже, у процесі особистісного та професійного розвитку людини у діяльності 

ріелтора може відбуватися як розвиток особистості, так і її згасання. До провідних 

особистісних характеристик людини відносять відношення, мотиви, інтелект, 
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емоційно-вольову сферу [12, 18, 59, 91 та ін.]. Особистісний і професійний розвиток 

можуть взаємно підпорядковувати або посилювати один одного. Ідеальним 

випадком може стати ситуація, коли для особи вибір професії ріелтора стане 

підґрунтям для особистісного зростання у процесі і через засоби професійної 

маклерської діяльності. Отже, професія ріелтора, як масовий вид професійної 

діяльності може здійснюватися фахівцями, які вже мають іншу фахову освіту – 

середню загальну, середню спеціальну, вищу спеціальну (або кілька 

середніх/вищих спеціальних тощо) (В. Пустозерова). Професія ріелтора належить 

до тих видів діяльності типу людина – людина (за Є.  Климовим), в яких особистісна 

зрілість є неодмінною умовою успішності її виконання, адже вона пов’язана з 

великими фінансовими ризиками, відповідальністю та ін. Здебільшого її 

здобувають у дорослому віці. Врахування цих аспектів може стати підґрунтям для 

розробки концептуальних основ щодо формування психологічної готовності 

майбутнього фахівця до її здійснення (тобто кваліфікацій і компетенцій) та 

виокремлення специфіки психолого-педагогічних умов, які стануть найбільш 

сприятливими та продуктивними у цьому процесі. 

Наявне вміння встановлювати надситуативну проблемність свідчить про 

конструктивність і конкретність мислення фахівця. Завдяки актуалізації 

надситуативного типу мислення особистості фахівця відбувається перетворення 

його професійної діяльності, що своєю чергою приводить до саморозвитку, 

самовдосконалення фахівція, як суб’єкта [132]. 

Спеціальна компетенція (фахова компетентність ФК) свідчить про 

підготовленість до самостійного виконання професійної діяльності ріелтора 

(діапазону можливих професійних дій), оцінювання результатів своєї праці тощо 

[135 С. 226–231; 140; 180 С. 63-66; 181 С. 4-7]. 

Ріелторська діяльність спеціалізується у видах професійної діяльності. 

Здатність ріелтора до певного виду діяльності реалізується як всередині професії, 

так і в сфері кола споріднених професій (наприклад, психолога, управлінця, юриста, 

фінансиста, культуролога та ін.). Отже, продуктивне функціонування працівника 

виявляється неможливим без існування компетенцій із суміжних субвидів 
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діяльності (йдеться про комплекси навичок, здатностей, вмінь та ін.). Інтегративні 

види (виходячи із провідних функцій ріелторської роботи) можна виокремити за 

такими критеріями: а) предметною спрямованістю (комунікативно-економічну, 

психолого-педагогічну, соціально-культурну, культурно-історичну, освітньо-

просвітницьку); б) цілями (види діяльності, розглянуті вище, які спрямовані на 

досягнення головної професійної мети – продуктивного здійснення майнової 

оборудки); в) операціоналізацією цільових функцій (пізнавальна, комунікативно-

організаторська, прогностична, предметно-технологічна та ін.). Відповідно до них 

фахівці повинні мати функціональні обов’язки (так звані робочі завдання), в яких 

розкриваються конкретні види ріелторської роботи. 

Кваліфікація всередині ріелторської діяльності має рівні, які характеризують 

ступінь психологічної готовності фахівця до роботи з надання послуг на ринку 

нерухомості (що офіційно відбивається на розрядах тарифної сітки). 

Як зазначалося у параграфі 1.1, міжпрофесійна кваліфікація ріелтора 

визначається рівнем його загальноосвітньої, загальнокультурної і фахової 

підготовки, що є необхідною для виконання конкретної професійної діяльності. 

Загально-професійний зміст ріелторської діяльності та загальнопрофесійні знання, 

вміння, навички, здібності, властивості особистості (які зумовлюють успішність 

виконання роботи в контексті споріднених професій), зумовлюють ключові 

кваліфікації ріелтора та їхню структуру. 

Спираючись на раніше виокремлені п’ять груп ключових кваліфікацій 

ріелторської діяльності – 1) соціально-професійні, 2) полівалентна професійна 

компетентність, 3) професійно значущі особистісні властивості, 4) пізнавальні 

здібності, 5) професійно значущі психофізіологічні властивості особистості, – 

розроблено технологію формування та розвитку фахівця-ріелтора.  

Зміст психологічної готовності до діяльності ріелтора опосередковано 

зафіксовано у професіографічному покажчику у частині психограмного опису 

властивостей фахівця. Як і в будь-яких інших видах професійної діяльності, в 

діяльності ріелтора професійно значущі особистісні властивості вважають 

визначальними у продуктивності його роботи. Їх можна розбити на дві групи більш 
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вузьких кваліфікацій: пізнавальні здібності (когнітивна готовність); особистісні 

(організаторські здібності, комунікативні здібності, відповідальність).  

Ключові професійні компетенції, кваліфікація позначаються на ефективності 

та продуктивності роботи. Ефективність праці ріелтора зумовлюється 

об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Зокрема, раціональним 

таймменеджментом; матеріально-технічною базою робочого місця, забезпеченістю 

необхідною фаховою інформацією; чисельністю співробітників та їхньою 

кваліфікацією; соціально-демографічними, соціо-культурними характеристиками 

колег, клієнтів та ін. осіб, причетних до його діяльності; організацію робочого 

місця, посадою, статусом; традиціями колективу та їхньою динамікою, системою 

матеріального і морального заохочення, взаєминами у первинному трудовому 

колективі, визначальним стилем спілкування, управління тощо. 

Отже, ключові професійні компетенції визначають професійну мобільність 

ріелтора будь-якого рівня розвитку. З усім тим, у роботі здійснено спробу 

з’ясування змісту, структури, закономірностей та особливості професійної 

кваліфікації ріелтора, яка визначає успішність діяльності за його спеціалізацією як 

фахівця з того чи іншого виду професійної ріелторської діяльності, а також 

вивчення тих універсальних компетенцій/кваліфікацій, які уможливлюють 

коректне здійснення її різних видів. 

 

Висновки до розділу 1. 
 

Психологічну готовність до діяльності трактують як: а) інтегровану якість 

особистості, що спрямована на адекватну реакцію щодо можливості ситуативного 

вирішення універсальних (різнопланових) освітніх завдань із допомогою 

активізації і застосування набутої у навчально-виховному процесі системи 

компетенцій; б) ступінь мобілізації внутрішніх ресурсів людини з метою найбільш 

ефективного розв’язання певних завдань; в) синтез якостей особистості, які 

визначають її придатність до діяльності. 

Виокремлюючи конкретні критерії у трактуванні змісту явища психологічної 
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готовності до професійної діяльності у дослідженнях йдеться про такі основні 

підходи: структурно-функціональний; особистісний; особистісно-діяльнісний. 

Психологічна готовність має структурну будову і носить багаторівневий 

характер. Основними психологічними компонентами готовності до трудової 

діяльності як стійкої характеристики особи є знання, вміння, навички, мотиви 

діяльності. Найчастіше йдеться про такі компоненти психологічної готовності до 

діяльності, як мотиваційний, змістовий і операційний. 

Психологічна готовність до змін як однин з видів психологічної готовності 

дослідники вважають соціально-психологічним ставленням до об’єктивної або 

суб’єктивної невизначеності, яка детермінується темпоральністю ситуації та 

пов’язана з установкою на відповідну поведінку в умовах плинності ситуації з 

урахуванням набутого раніше досвіду. Така готовність є ключовим компонентом 

загальної готовності до діяльності, яка визначається психологічними факторами: 

наявністю знань, умінь і навичок у відповідній сфері, а також охоплює загальну 

інформованість про події та їх наслідки, рівень підготовленості [162]. 

У контексті сучасних соціальних трансформацій, дослідники зазначають, що 

вирішальними у психологічній готовності до діяльності є особистісні чинники, як 

пов’язані із суб’єктивними (інтерес до змісту, процесу діяльності, до результатів 

праці тощо) та об’єктивними детермінантами (особливості особистісного розвитку, 

нормативні та ненормативні кризи, середовище тощо).  

Психологічна готовність до конкретного виду діяльності є особистісною 

якістю, інтегральним вираженням всіх підструктур особистості. Вона містить не 

лише різного роду усвідомлені та неусвідомлені установки щодо визначених форм 

реагування, а й моделі імовірністної поведінки, оптимальні способи діяльності, 

оцінку своїх можливостей відносно до можливих труднощів та необхідністю 

досягнення визначеної мети. Як вважають більшість учених, психологічна 

готовність до діяльності є інтегральним соціально-психологічним явищем, формою 

зв’язку професійної спрямованості з іншими визначальними рисами особистості 

(світоглядом, життєвими настановами, духовними цінностями), з її морально-

вольовою та емоційною сферами. 
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РОЗДІЛ ІІ.  
ПСИХОДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ДО 
РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У  розділі окреслено загальну стратегію емпіричного дослідження; 

обґрунтовано вибір методів; проаналізовано результати констатувального 

емпіричного дослідження особливостей психологічної готовності працюючих 

осіб до ріелторської діяльності; встановлено своєрідність  показників 

психологічної готовності досліджених ріелторів відповідно до розробленої 

концептуальної моделі. 

 

2.1. Обґрунтування методик та пілотажне дослідження. 
 

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань у роботі було 

застосовано такі методи дослідження: 

а) організаційні: стратегія формувального експерименту; 

б) теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, 

систематизація, моделювання – для з’ясування проблеми психологічних 

особливостей підготовки спеціалістів до ріелторської діяльності; 

в) емпіричні – спостереження, опитування (усне та письмове), а також 

психодіагностичні методики: «Тест соціального інтелекту Гілфорда» – для 

з’ясування змісту та структури когнітивної готовності до ріелторської 

діяльності; тест «Велика п’ятірка / 5PFQ» (Х. Тсуйи) – для з’ясування 

особистісних факторів темпераменту і характеру; «Тест Герцберга» – для 

визначення структури мотивації та з’ясування домінантних факторів 

задоволеності або незадоволеності працею; тест «Дослідження вольової 

саморегуляції» (А. Звєрьков, Е. Ейдман) – для з’ясування рівня розвитку 

саморегуляції учасників дослідження; тест «Ціннісний опитувальник Шварца» – 

для з’ясування динаміки змін цінностей особистості у зв’язку зі змінами 

життєво-професійного досвіду; тест «Шкала суб’єктивного благополуччя» 
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(Н. Фетіскін, В. Козлов, Г. Мануйлов) призначений для з’ясування емоційного 

компоненту суб’єктивного благополуччя учасників дослідження; методика 

«Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір в модифікації А. Реана) на 

визначення внутрішньої і зовнішньої мотивації професійної діяльності; – для 

з’ясування змісту та структури особистісної готовності до ріелторської 

діяльності; методика «Шкала міжособистісної довіри / соціальної довіри» 

(Д. Роттер) використано з метою встановлення рівня довіри особистості до 

оточуючого середовища; тест «Діагностика соціально-психологічних установок 

особистості в мотиваційно-потребовій сфері» (О. Потьомкіна) – для з’ясування 

змісту та структури комунікативної готовності до ріелторської діяльності; тест 

та методика «Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних 

комунікаціях» (І. Ладанов, В. Уразаєва) – для визначення основних 

комунікативних орієнтацій та їх гармонійності у процесах професійного 

спілкування;  

г) математично-статистичної обробки даних – описові статистики; 

програми дисперсійного, кореляційного та факторного аналізу. Обробка 

отриманих емпіричних результатів здійснювалася за допомогою комп'ютерної 

програми для статистичної обробки даних SPSS Statistics 21.0; 

д) інтерпретаційні: якісний аналіз, встановлення структурних зв’язків та 

типологічних особливостей, компаративний аналіз, обґрунтування 

концептуальної та розвивальної моделей. 

Для з’ясування змісту та структури когнітивної готовності до ріелторської 

діяльності використано тест «Соціальний інтелект» (Дж. Гілфорд) та авторський 

предметно-професійний опитувальник.  

Тест «Соціальний інтелект» Дж. Гілфорда розроблений на основі загальної 

моделі структури інтелекту. Йдеться про соціальний інтелект як систему 

інтелектуальних здібностей, які пов’язані з пізнанням поведінкової інформації. 

Ця здібність містить шість факторів: а) здібність виокремлювати із контексту 

вербальну та невербальну експресію / пізнання елементів поведінки; б) здібність 

угледіти загальні властивості в потоці експресивної або ситуативної інформації 
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про поведінку / пізнання класів поведінки; в) здібність розуміти відносини / 

пізнання відносин поведінки; г) здібність розуміти логіку розвитку цілісних 

ситуацій взаємодії людей, смисл їхньої поведінки в цих ситуаціях / пізнання 

систем поведінки; д) здібність розуміти зміну значення подібної поведінки 

(вербальної і невербальної) в різних ситуаціях / пізнання перетворення 

поведінки; є) здібність передбачити наслідки поведінки, ґрунтуючись на наявній 

інформації / пізнання результатів поведінки. 

Можна говорити про інтегральну соціальну здібність, яка: а) зумовлює 

успішність спілкування та соціальної адаптації; б) інтегрує та регулює 

пізнавальні процеси, що спрямовані на відображення соціальних об’єктів 

(людей, груп) як предметності пізнання; в) вивершується над її твірними 

процесами – соціальною чутливістю, соціальною перцепцією, соціальною 

пам’яттю, соціальною інтуїцією та соціальним мисленням (К. Абульханова-

Славська, Л.  Щербина та ін.); г) має вияв у здібностях розуміти іншу людину (її 

наміри, почуття та ін.) за вербальною і невербальною поведінкою; 

прогностичності, далекоглядності у міжособистісних стосунках; соціальній 

адаптації; доброзичливості, відкритості, контактності, тактовності, 

встановленню психологічної близькості у спілкуванні. 

Методика містить чотири субтести, які проводяться за визначену кількість 

часу: 1) «Історії із завершенням», 2) «Групи експресії», 3) «Вербальна експресія», 

4) «Історії з доповненням». 

У процедурі проведення тестування опрацьовано всі чотири субтести в 

режимі індивідуального тестування. Субтести представлено в порядку нумерації 

з дотриманням правил їх проведення. Наприкінці обраховано композитну 

оцінку, яка дає можливість визначити загальний рівень розвиненості соціального 

інтелекту. 

Авторський тест «Предметно-професійний опитувальник ріелтора» 

містить 25 запитань, спрямованих на діагностику професійно-предметної 

обізнаності ріелтора у його професійній діяльності. Тест містить чотири шкали: 

1) обізнаність у змісті та функціях професійної діяльності; 2) обізнаність у 
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способах і засобах виконання діяльності; 3) якими рисами має володіти ріелтор 

(розкрито вузькоспеціалізовану, предметно – професійну обізнаність);            

4) мотивування ріелторської діяльності. 

Для з’ясування змісту та структури особистісної готовності до ріелторської 

діяльності використано п’ять методик. Тест «Велика п’ятірка / 5PFQ» (Х. Тсуйи) 

– для з’ясування структури особистості за допомогою п’яти загальних, відносно 

незалежних рис. Маючи тривалу історію становлення (в результаті широких 

психологічних та психолінгвістичних досліджень другої половини ХХ століття, 

які проведені незалежними фахівцями в різних країнах світу) вважається 

класичним тестом, який використовують для швидкої діагностики рівня 

вираженості, так званих, п’яти факторів зі структури особистості. Вчені 

вважають, що цих факторів достатньо для побудови повноцінного 

психологічного портрету і професійного типу особистості. 

Йдеться про п’ять загальних, відносно незалежних рис/диспозицій, а саме: 

«нейротизм» (neuroticism, N), «екстраверсія» (extraversion, E), «вікритість 

досвіду» (openness to experience, O), «згода/доброзичливість» (agreebleness, A), 

«свідомість» (conscientiousness, C).  

На цей час п’ятифакторна модель є найбільш поширеною та вживаною у 

європейській, американській професійних спільнотах. Опитувальник містить 75 

протилежних за значенням тверджень, кожне з яких виявляє властивості 

особистості та особливості її поведінки у життєвих ситуаціях. Цифрами 

відображується міра вираженості оцінюваної ознаки від – 2 до 0, і від 0 до 2. 

Обрані оціночні значення переводяться в бали (оцінна шкала -2 -1 0 1 2; 

відповідно бали 5 4 3 2 1). Кожен з основних факторів складається, своєю чергою 

з п’яти первинних факторів. У кількісному вираження первинні фактори 

визначаються сумою трьох бальних оцінок. Сума бальних оцінок по вертикалі 

визначає кількісну міру вираженості відповідного основного фактора 

1) екстраверсія/інтроверсія; 2) прив’язаність/відособленість; 

3) самоконтроль/імпульсивність; 4) емоційна стійкість/емоційна нестійкість; 

5) експресивність/практичність ( https://psycabi.net/testy/388-test-bolshaya-
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pyaterka-pyatifaktornyj-lichnostnyj-oprosnik-r-makkrae-p-kosta-metodika-

diagnostiki-lichnostnykh-faktorov-temperamenta-i-kharaktera-5pfq ). У нашій роботі 

використано російськомовну адаптацію японської адаптации 5PFQ тесту 

А. Хромовим [175]. 

«Тест Герцберга» (Герцберг) використано для визначення структури 

мотивації та з’ясування домінантних факторів задоволеності або 

незадоволеності працею. Йдеться про гігієнічні фактори та фактори мотивації (за 

Герцбергом). Гігієнічні фактори є тими зовнішніми факторами незадоволеності 

стосовно до роботи, які знімають незадоволеність роботою, тобто ті фактори, які 

пов’язані із середовищем, в якому здійснюється робота (нормальні умови праці, 

достатня зарплатня, політика фірми і адміністрації, міжособистісні стосунки з 

керівництвом, колегами, міра безпосереднього контролю за роботою, статус). Ці 

фактори автоматично не визначають позитивну мотивацію працівників. 

Відсутність або недостатня наявність цих факторів призводить до 

невдоволеності працею. Якщо вони є достатніми, то самі по собі не викликають 

у працівника задоволення роботою і не можуть мотивувати його до здійснення 

вчинків. З усім тим, їхня наявність повною мірою викликає задоволення і 

мотивує працівника до підвищення ефективності виконуваної ним діяльності. 

Фактори мотивації є зовнішніми факторами задоволеності працею, які 

спрямовані на успіх, просування по кар’єрі, визнання, схвалення результатів 

роботи. Вважається, що кожний працівник може вмотивовано працювати, Якщо 

бачить мету і вважає можливим її досягнення. Наявність або неадекватність 

факторів мотивування не призводить до незадоволеності працею, але їх 

наявність приносить задоволення і мотивує працівника до більш ефективної 

праці (Тест Герцберга https://abmgroup.ru/test-hertsberga/ ). 

Тест «Діагностика соціально-психологічних установок особистості в 

мотиваційно-потребовій сфері» (О. Потьомкіна) містить 80 питань стосовно 

важливих аспектів життя людини. Питання поділено на дві частини (по 40 питань 

у кожній), які дають змогу з’ясувати орієнтації особистості на «альтруїзм / 

егоїзм», «процес / результат», «свобода / влада», «праця / гроші». При обробці 
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отриманих даних встановлюється сума значень по кожній з восьми установок. У 

вигляді пелюсткової діаграми демонструються особливості не лише значень за 

тим чи іншим типом мотивів, а й встановлюється їхня ієрархія, тобто особливості 

співвідношення між ними.  

Орієнтація на процес означає, що особа має установку на процес; у 

виконанні діяльності її приваблює те, що заняття має бути цікавим, водночас 

недооцінюючи досягнення мети, недостатньо усвідомлюють значення 

досягнення результату. Це виявляється у недотриманні термінів виконання 

роботи, не виконанні роботи, оскільки її виконання втратило свою привабливість 

(не зважаючи на наслідки такого вчинку). Така процесуальна спрямованість 

здебільшого перешкоджає результативності діяльності. 

Орієнтація на результат свідчить про те, що особа прагне досягти 

результату за будь-яку ціну. 

 Орієнтація на альтруїзм свідчить про спрямованість особистості на 

допомогу іншим (інколи, навіть на шкоду собі і справі). Така суспільна мотивація 

свідчить про зрілість особистості. Водночас, жертовно присвячуючи своє життя 

іншим (як крайній варіант вираженості цієї установки), альтруїст виявляється 

вкрай некоректним як стосовно самого себе, так і довкілля. При помірному 

вираженні цієї установки особа, виконуючи цю діяльність переживає позитивні 

емоції, ситуацію корисності іншим, що майже не залежить від її особистого стану 

(положения).  

Орієнтація на егоїзм свідчить про те, що особа сконцентрована на власних 

проблемах, інтересах тощо. У міжособистісній комунікації така людина схильна 

усвідомлювати наслідки прийняття тих чи інших своїх рішень насамперед для 

себе. Надмірна вираженість цієї установки зустрічається вкрай мало. 

Орієнтація на працю має вияв у здатності людини працювати поза 

нормативами робочого графіку, виконання праці приносить задоволення 

особистості. Проте людині важливо відчувати, що це не просто заняття (як при 

установці на процес), а робота. З усім тим, результативність залишається поза 

увагою, а головним критерієм задоволеності роботою є схвалюваність 
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середовищем (суспільством, керівництвом і т.п.). Саме ці люди схильні 

працювати навіть тоді, коли заробітну платню не платять. 

Орієнтація на гроші свідчить, що для особистості головним є прагнення 

до добробуту. Концентрованість свідомості на грошах свідчить про те, що гроші 

для такої людини є цінними самі по собі. 

Орієнтація на свободу властива тій особі, яка не терпить обмежень і готова 

йти навіть на жертви заради своєї незалежності. Орієнтація на владу характерна 

для осіб, які прагнуть контролювати інших, здійснювати свій вплив на соціальне 

середовище. 

В цілому можна визначити три групи осіб: високо мотивовані з 

гармонійними орієнтаціями (всі установки виражені сильно рівною мірою); 

низько мотивовані особи (установки виражені слабко); дисгармонійні орієнтації 

(коли одні орієнтації є вираженими, інші – відсутніми). 

Тест «Ціннісний опитувальник Шварца» (Ш.  Шварц) застосовано для 

з’ясування динаміки змін цінностей особистості у зв’язку із життєвими 

проблемами. Питальник складається з двох частин, які мають назви «Огляд 

цінностей» та «Профіль особистості». Перша частина («Огляд цінностей») 

складається із двох списків слів (які містять 57 тверджень), які респондент має 

оцінити (шкала від -1 до 7) за мірою важливості кожної цінності. Друга частина 

питальника («Профіль особистості») містить список із 40 тверджень, які 

описують людину, що відповідає певному типу (відповідно до 10 цінностей). 

Респондента має визначити подібність з описаною в питальнику особою, 

використовуючи шкалу з 5 позицій (від «дуже схожий на мене» до «зовсім 

несхожий на мене»). Основними шкалами є: влада / соціальний статус, 

домінування над людьми і ресурсами; досягнення / особистий успіх відповідно 

до соціальних стандартів; гедонізм, насолода / чуттєве задоволення; стимуляція / 

потреба в новизні та активність; самостійність / самостійність думки і дії; 

універсалізм / розуміння, терпимість до оточуюючих; доброта / збереження і 

підвищення добробуту близьких людей; традиція / слідування та повага до 

культурних і релігійних звичаїв; конформність / стримування дій і мотивів, які 
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можуть зашкодити іншим та не відповідають соціальним очікуванням; безпека / 

стабільність у суспільстві. 

Тест «Шкала суб’єктивного благополуччя» (Н. Фетіскін, В. Козлов, 

Г. Мануйлов) призначений для з’ясування емоційного компоненту 

суб’єктивного благополуччя (ЕСБ) або емоційного комфорту (ЕК). Суб’єктивне 

благополуччя трактується: а) за зовнішніми ознаками (так зване нормативне 

життя, а саме: наявність у особи соціально схвалюваних рис, системи цінностей, 

яка є прийнятною в субкультурі); б) як задоволеність життям, що пов’язане зі 

стандартами особистості стосовно того, що вона вважає хорошим життям; в) так 

зване буденне трактування як щастя, тобто домінування позитивних емоцій (які 

особа переживає або схильна її переживати) над негативними. 

У цілому шкала суб’єктівного благополуччя містить шість кластерів: 

1) напруженість і чутливість; 2) ознаки, які супроводжують основну психоемоційну 

симптоматику; 3) зміни настрою; 4) значущість соціального оточення; 

5) самооцінка здоров’я; 6) міра задоволеності буденною дійсністю [172]. 

Методика «Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір в модифікації 

А. Реана) використана для визначення (внутрішньої і зовнішньої) мотивації 

професійної діяльності особистості. Внутрішню мотивацію пов’язують з 

діяльністю, яка є значущою до робітника сама по собі. Задоволення потреб, які є 

зовнішніми відносно змісту виконуваної діяльності (мотиви соціального 

престижу, зарплатні тощо) характеризують зовнішню мотивацію. Зовнішні 

мотиви автори методики розрізняють на зовнішні позитивні і зовнішні негативні. 

Лист відповідей має 7 питань. Після його опрацювання здійснюється підрахунок 

показників внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої позитивної (ЗПМ) і 

зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ) відповідно до поданих ключів. 

Показником вираженості кожного типу мотивації вважається число від 1 до 5 

(можливе і у вигляді дробу). 

У результаті підрахунків визначається мотиваційний комплекс особистості 

як співвідношення трьох видів мотивації. Оптимальними (кращими) 

мотиваційними комплексами вважаються два типи єднань: ВМ˃ ЗПМ > ЗНМ и 
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ВМ = ЗПМ > ЗНМ. Найгіршим варіантом мотиваційного комплексу вважається 

тип ЗНМ >ЗПМ > ВМ. Всі інші поєднання вважаються проміжними варіантами, 

відносно ефективності виконання діяльності. Поряд із мотиваційним 

співвідношенням, в обробці даних враховуються показники окремих видів 

мотивації. 

Для з’ясування змісту та структури комунікативної готовності до 

ріелторської діяльності використано такі методики: «Діагностика мотиваційних 

орієнтацій у міжособистісних комунікаціях» (І. Ладанов, В.  Уразаєва); тест 

«Дослідження вольової саморегуляції» (А.  Звєрьков, Е.  Ейдман). 

Методика «Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних 

комунікаціях» (І. Ладанов, В. Уразаєва) використана для визначення основних 

комунікативних орієнтацій та їх гармонійності у процесі формального 

спілкування. Питальник містить 21 твердження. Респондент, спираючись на свій 

досвід спілкування з партнерами по діловому спілкуванню, має обрати один із 

варіантів запропонованих відповідей («саме так», «майже так», «здається, так», 

«мабуть, так») на запропоновані в питальнику твердження. 

За поданими в методиці ключами встановлюються комунікативні 

орієнтації (шкали) особистості, а саме орієнтація: на прийняття партнера; на 

адекватність сприйняття і розуміння партнера; на досягнення компромісу. Кожна 

зі шкал може мати значення від 7 до 28 балів. 

Встановлюється міра вираженості кожної зі шкал (висока – 21 і більше, 

середня – 8 – 20, низька – 7 та менше). Рівні загальної гармонійності 

комунікативних орієнтацій встановлюються в такій ієрархії: 64 і більше – 

високий, 30 – 63 середній, 29 і менше – низький. Загальний (сумарний) показник, 

який свідчить про, так звану, абсолютну гармонійність комунікативних 

орієнтацій дорівнює 84 бали. 

Методика тест «Дослідження вольової саморегуляції» (А. Звєрьков, 

Е. Ейдман) використано для з’ясування рівня розвитку вольової саморегуляції. 

Йдеться про міру володіння своєю поведінкою в життєвих ситуаціях, здібність 

усвідомлювати і управляти своїми діями, станами, спонуками тощо. Методика 
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містить 30 тверджень, які респондент має оцінити позитивно або негативно. 

Внаслідок цього встановлюється рівень вольової саморегуляції особистості за 

критеріями наполегливість і самовладання. Ці рівні визначаються шляхом 

співставлення зі середніми значеннями за кожною зі шкал (більше половини 

максимально можливої суми співпадінь свідчить про високий рівень розвитку 

загальної саморегуляції, наполегливості і самовладання). Для шкали «В» ця 

величина дорівнює 12, для шкали «Н» – 8, для шкали «С» – 6. 

Вираженість шкали «В» свідчить про зрілу, самостійну, активну 

особистість, яка здатна усвідомлювати свої мотиви, планомірно втілювати свої 

наміри, організовувати та розподіляти зусилля, контролювати свої вчинки, має 

сформовану соціально-позитивну спрямованість. Недорозвиненість результатів 

за цією шкалою свідчить про імпульсивність, нестійкість, особистісна незрілість. 

Високий результат за субшкалою «наполегливість» розкривають силу 

намірів людини, її прагнення до досягнення результату розпочатої справи.  

Результат за субшкалою «самовладання» характеризує рівень довільності 

контролю за емоційними реакціями і емоційними станами. Результати 

отриманих даних про усвідомлювані особливості саморегуляції особистості 

використано при розробці окремих складових програми з формування 

психологічної готовності до ріелторської діяльності. 

Методику «Шкала міжособистісної довіри / соціальної довіри» 

(Дж. Роттер) використано з метою встановлення рівня довіри особистості до 

оточуючого середовища, до політичної системи, до суспільства в цілому. Довіра 

між людьми за Дж. Роттером трактується як впевненість особи в тому, що 

конкретний інший, в конкретній ситуації буде себе поводити в той чи інший 

спосіб. Довіра є особистісною властивістю, яка сприяє позитивним стосункам у 

міжособистісній взаємодії, що супроводжується впевненістю у порядності, 

доброзичливості іншого відносно тієї особи, з ким вона знаходиться у 

довірливих стосунках. Визначальним є параметр взаємності у міжособистісній 

взаємодії, що є передумовою і, своєю чергою, детермінує потрібні очікувані 

умови взаємодії. Внаслідок цього виникає взаємне позиціювання, що 
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грунтується на відчутті суб’єктивної впевненості однієї особи відносно іншої. 

Вцілому, людина, якій можна довіряти, Дж. Роттером траткується як надійна 

людина, тобто відповідальна, яка здатна тримати дане нею слово (домовленість, 

обіцянку і т. ін.). Така особа намагається не завдати моральної, матеріальної 

шкоди партнеру по спілкуванню. Отже, довіра є результатом взаємодії двох 

сторін комунікації. Соціальна довіра (за Дж.Роттером) дає можливість краще 

розуміти та прогнозувати поведінку інших. Це зумовлюється знаннями людини, 

її очікуваннями, що має вияв в інтеракціях людини зі значущим для неї 

довкіллям. Йдетсья про поведінковий потенціал (як ймовірність саме такої 

поведінки в конкретній ситуації); очікування (як думка особи про отримання чи 

неотримання зворотьоного соціального підкріплення); цінність підкріплення та 

психологічна ситуація, як ситуація з якої особа отримує можливі сигнали по 

оточуючу дійсність у відповідний період часу. 

 

2.2. Етапи реалізації емпіричної частини дослідження 

 

Емпірична частина дослідження особливостей психологічної готовності до 

ріелторської діяльності була здійснено у п’ять етапів, а саме: на першому 

(організаційному) етапі окреслено проблематику та завдання дослідження, в 

межах розробки програми здійснено підбір психодіагностичного 

інструментарію. На другому (емпіричному) етапі збору емпіричних даних 

реалізовано емпіричну частину (констатувальне) дослідження. На третьому етапі 

(обробки даних) здійснено математико-статистичну обробку, виконано якісний 

та кількісний аналізи отриманих даних. На четвертому (формувальному) етапі 

розроблено та апробовано програму з розвитку складових психологічної 

готовності до ріелторської діяльності у фахівців - початківців та 

довгопрацюючих осіб. На останньому (інтерпретаційному) етапі узагальнено та 

систематизовано результати здійсненого дослідження, сформульовано висновки. 

При обробці емпіричних даних проведено одномірний аналіз, а саме: 

підрахунок абсолютних величин, їх відсоткового розподілу, визначення 



75 

середнього арифметичного й стандартного відхилення. За допомогою t-критерію 

Cт’юдента встановлено статистичну значущість відмінностей між 

досліджуваними групами. 

Поглиблений аналіз даних проводився за допомогою методів багатомірної 

статистики: коефіцієнт кореляції Спірмена, факторний (метод головних 

компонентів), множинний регресійний аналізи. Для порівняння та знаходження 

значущих відмінностей, виявлення кореляційних зв’язків між отриманими 

даними застосовувався кількісний аналіз отриманих даних за допомогою методів 

математично-статистичної обробки (статистичний пакет – SPSS Statistics 21.0). 

2.3. Характеристика дослідницької вибірки 

 

У дослідженні взяли участь 200 осіб, серед яких: 

-  за освітою 80,0 % мають вищий та 20,0 % – середній рівень освіти 

(таблиця 2.3.1) 

Таблиця 2.3.1 

Розподіл вибірки за параметром «освіта» 

 Частота Процент Валідний процент Накопичений 

процент 

Валідні 

1 40 20,0 20,0 20,0 

2 160 80,0 80,0 100,0 

Ітого 200 100,0 100,0  

 

- за статевою ознакою: 40 чоловіків (20,0 %) і 160 жінок (80,0%) – 

таблиця 2.3.2. 

Таблиця 2.3.2 

Роподіл вибірки за параметром «стать» 

 Частота Процент Валідний процент Накопичений 

процент 

Валідні 

1 40 20,0 20,0 20,0 

2 160 80,0 80,0 100,0 

Итого 200 100,0 100,0  
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- за ознакою стажу: а) 50 (25,0 %) – до трьох років (відсутність стажу, 

перепідготовка з іншої професії, працевлаштування безробітних); б) 54 

(26,0%) – 10 років; в) 50 (25,0 %) – 15 років; г) 46 (24,0 %) – 20 – 25 років 

(таблиця 2.3.3).  

Таблиця 2.3.3. 

Склад вибірки за критерієм професійного стажу  

в ріелторській діяльності 
Тривалість стажу (в роках) n % 

1 – 3 50 25 

10 54 26 

15 50 25 

 20-25 46 24 

Всього 200 100 

 

 Вік досліджуваних від 20 до 60 років. За 

критерієм віку вибірку розподілено на три групи, а саме: а) 20–30 років (38,0%); 

б) 30–45 років (42,0 %); в) 45–59 років (20,0 %) (таблиця 2.3.4). Такий поділ груп 

відповідає нормативним кризам професійного становлення  

особистості, а саме: 30–33 років, 40–45 років, 50–55 років (за Зеєр). 

 

 Таблиця 2.3.4 

Склад вибірки за критерієм віку та стажу 

Вік/ роки 
Стаж/ 

роки 
Частота Відсоток 

Відсоток 

допустимих 

Кумулятивний 

відсоток 

20 – 30 0-3 76 38,0 39,9 37,3 

30-45  10-15 84 42,0 42,7 45,3  

45-59   20-25 40 20,0 15,4 17,4 

Всього  200 100,0 100,0 100,0 

 

Дослідженнями чималої низки вчених з’ясовано існування зв’язків між 
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віком і стажем професійної діяльності особистості[2, 14, 25, 56, 70, 91, 160; та ін].   

Співвідношення віку особи та стажу в ріелторській справі свідчить, що ті 

особи, у кого відсутній стаж або наявний до 3 років – це особи 20 – 30 років, які 

або завершили професійне навчання і не влаштувалися за фахом (так звані 

безробітні), або не мають завершеної вищої освіти. Тобто, у цих осіб виявляється 

не реалізованою потреба у професійному самовизначенні, потреба у досягненнях 

та ін. Нереалізована потреба у досягненнях є спонукою для конструювання 

ситуації з пошуку місця праці, пошуку того соціально-професійного середовища, 

в якому хоча б частково було б можливе здійснити професійне самовизначення, 

покращити досягнутий результат тощо. Серед молоді, яка навчається це саме ті 

особи, які вже усвідомили, що за отримуваним фахом вони працювати не будуть, 

проте слід завершити освіту. Тобто, для них є характерною криза професійного 

вибору, актуалізованою – потреба у подальшому професійному самовизначенні, 

знаходженні інших ціннісних орієнтирів свого функціонування у соціально-

професійному середовищі. 

Відомими є дослідження стосовно рівня освіченості особи (тривалості 

здобуття професійного фаху) та входження її до професійного середовища, 

закріплення в ньому, особливостей конкурентоздатності та ін. В 

онтогенетичному розвитку саме на цьому його етапі відбувається становлення 

соціальної зрілості, самостійності, соціально-професійної компетентності 

(О.  Власова, А.  Маркова, М. Пряжников та ін.). 

Особи зі стажем ріелторської діяльності 10 – 15 років мають вік 30 – 45 

років, тобто це ті фахівці, які мають навички у попередньому фасі. В силу різних 

обставин – суб’єктивних (вікові психофізіологічні зміни (професійне та емоційне 

вигоряння, незадоволеність своїм статусом, некоректна зарплатня, 

конкурентоздатність, сімейні проблеми, ненормативні кризи розвитку та ін.) та 

об’єктивних соціально-економічних умов життєдіяльності (закрилося 

підприємство, скорочення робочих місць, зміна місця проживання, перерва у 

роботі, зміна керівництва, особливості психологічного клімату на виробництві 

та ін.) – особа змінила вид професійної діяльності. Тривалість перебування в 
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професії ріелтора свідчить про те, що до певної міри працівникові вдалося 

розв’язати нагальні задачі життєдіяльності та реалізуватися в трудовій 

професійній діяльності.  

Наявність групи осіб зі стажем 20 – 25 і більше років (вік 45-59 років) – 

свідчить про те, що специфіка ріелторської діяльності (її вимоги до особистості 

виконавця) корелюють з індивідуально-особистісними особливостями 

працівника; свідчить про обдарованість до цієї професійної діяльності. Робота 

дає йому можливість не лише отримувати статки, але й самореалізовуватися та 

самоздійснюватися у фаховій діяльності. Такий поділ груп відповідає 

нормативним кризам професійного становлення особистості (за Е.  Зеєр), а саме: 

30-33 років, 40-45 років, 50-55 років. 

Отже, особистість зазнає розвитку в професійній діяльності. Він може бути 

як позитивним, так і негативним. Наявність описаних груп свідчить про 

існування різних вікових детермінант вибору (або перевибору) професійної 

діяльності; різного досвіду переживання нормативних і ненормативних криз 

професійної кар’єри; різного типу ставлення до виконання професійного фаху 

(за М. Пряжниковим). 

За ознакою проживання і здійснення ріелторської діяльності усі 

респонденти є мешканцями міст. У цілому вибірку розподілено на п’ять груп, а 

саме: 1) 102 (51,0 %) – Київ та область, 2) 28 (14,0%) – Одеса, 3) 52 (26,0%) – 

Запоріжжя, 4) 4 (2,0 %) – Чернігів, 5) 4 (2,0 %) – Львів. 

Характеристика ріелторів за предметно-професійною спрямованістю 

їхньої діяльності (за спеціалізацією ріелторської діяльності) дає підстави 

розподілу вибірки на три групи: а) продаж нерухомості – 84 (42,0 %); б) робота з 

землею – 60 (30,0 %); в) змішані види оборудок (продаж-купівля чи оренда 

нерухомості, землі) – 56 (28,0 %). Це свідчить про існування предметної 

спеціалізації ріелторської діяльності. Причому, робітники різного фаху 

представлені в усіх вікових групах. 

З’ясувалося, що ріелторами працюють фахівці з таких попередніх видів 

діяльності (таблиця 2.3.5). 
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Таблиця 2.3.5 

Склад вибірки за критерієм попереднього професійного фаху 

 Частота Процент Валідний 
процент 

Накопичений 

процент 

Валідні 

бухгалтер, економіст 12 6,0 6,0 6,0 

відсутність 

попередньої роботи 
8 4,0 4,0 9,3 

перекладач, педагог 26 13,0 13,0 22,2 

сфера туризму 4 2,0 2,0 25,9 

дипломат 2 1,0 1,0 27,8 

фотограф 4 2,0 2,0 31,5 

секретар-референт 6 3,0 5,0 37,0 

інженер 2 1,0 1,0 38,9 

юрист 4 2,0 2,0 42,6 

менеджер, продавець 30 15,0 15,0 57,4 

товарознавець 18 9,0 9,0 66,7 

директор 14 7,0 7,0 74,1 

косметолог 10 5,0 5,0 81,5 

прораб, будівельник 12 6,0 6,0 87,0 

реклама 28 14,0 14,0 88,9 

музикант 10 5,0 5,0 94,4 

психолог 10 5,0 5,0 100,0 

Всього 54 100,0 100,0  

 

Отже, ієрархія залучених до ріелторської справи з інших видів 

попередного фаху має таку послідовність: менеджер-продавець (15,0%), 

працівник у сфері реклами (14%), перекладач-педагог (13%), музикант (10%), 

психолог (10%), товарознавець (9%), директор (7%), бухгалтер, економіст (6%), 

прораб, будівельник (6%), косметолог (5%); відсутність попередньої оботи (4%), 

секретар-референт (3%), сфера туризму (2%), фотограф (2%), юрист (2%), 

інженер (1%). 

Можна припустити, що сформовані професійні навички з попереднього фаху 
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позитивно корелюють зі специфікою ріелторської трудової діяльності в аспектах: 

а) розрахунків оборудки; б) прогнозування та організації процедури купівлі-

продажу; в) коректному орієнтуванні в поточній інформації та напрацьованих 

даних; г) реалізації організаторських, комунікативних та управлінських функцій. 

Йдеться про професію маклера (менеджера з продажу, продавця-консультанта), про 

вміння організовувати роботу із суміжними фахівцями (забудовниками, 

оцінщиками, юристами, податківцями, дизайнерами, психотерапевтами, 

економістами, культурологами, істориками, педагогами, психологами, інженерами 

та ін.). Ставлення клієнта до предмету оборудки і ставлення його до осіб, які 

залучені до цієї оборудки, (насамперед, до ріелтора) функціонують так, що 

ставлення «клієнт-ріелтор» є ланцюгом, який опосередковує, і є механізмом 

реалізації другого ставлення «клієнт-предмет/мета оборудки». 

Для визначення напряму подальшого дослідження було отримано 

результати дескриптивного аналізу. Йдеться, насамперед про такі сталі 

характеристики як вік, стать та регіон проживання. Зокрема, при здійсненні 

дисперсійного аналізу ANOVA (за критерієм Левіна) та попарної перевірки груп 

досліджуваних (за t-критерієм Стьюдента, при p < 0,01) встановлено суттєві 

відмінності за критерієм статі. Зокрема, серед значущих відмінностей 

встановлено особливості психологічної готовності у результатах показників у 

чоловіків та жінок за досліджуваними параметрами (шкалами) з різних методик 

(додаток 2), а саме: відповідальність (F=17,115; p < 0,05), значущість соціального 

оточення (F= 15,442; p < 0,05), досягнення (F=1,365; p < 0,05), орієнтація на 

працю (F=13,161; p < 0,05), визнання (F=10,962; p < 0,05), гедонізм (F=10,124; p 

< 0,01), альтруїзм (F=9,383; p < 0,05). Детальні результати наведено у          

(додатку 3). 

Значущість соціального оточення (F=15,442; p < 0,05), більше виражена у 

чоловіків (М=15,55), ніж у жінок (М=12,51). Такий результат свідчить про те, що 

для чоловіків-ріелторів, більш визначальними у їхній роботі є соціальні умови 

функціонування процесу діяльності, значущими є суспільні відносини, 

дротримання норм, правил цих взаємин у професійному спілкуванні. Для жінок 
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також характерна орієнтованість на довкілля, на правила, традиції 

індивідуальної поведінки та особливостей існування людей, соціальних груп та 

взаємин з їхніми різними представниками. 

Орієнтація на свободу (F =6,997) свідчить про те, що чоловіки (М=4,097) 

та жінки (М=4,3301) схильні до здійснення вільного вибору, при цьому жінки 

більше в професійній діяльності ріелтора зважають на можливість реалізації 

своєї свободи, ніж чоловіки.  

Визнання (F=10,962; p < 0,05) свідчить про те, що чоловіків (М=3,5063) 

більшою мірою влаштовують умови праці, адміністративна політика кампанії, 

розміри заробітної платні та премій, міжособистісні відносини з керівництвом та 

стосунки з колегами. У чоловіків та жінок (М=2,3425) суттєвими виявилися саме 

ті чинники, які міцно утримують їх в професії ріелтора (а не ті, що мотивують до 

її здійснення). Можна припустити, що у них визначальною є життєва стратегія 

утримання в професійній діяльності ріелтора. При цьому заробітня платня є 

лише до певної міри мотиватором трудової діяльності і чоловіків, і жінок. Також 

це може свідчити про недостатню смислову (так звану глибинну) обізнаність 

працівників у виконуваній ними діяльності. 

Параметр гедонізм (F=10,124; p < 0,01) за статевою ознакою має такий вияв: 

чоловіки (М=2,1106), жінки (М=2,1042). Це свідчить про те, що вони прагнуть до 

позитивного емоційного переживання процесу своєї трудової діяльності, тим 

самим, отримуючи задоволеність своїм життям. Що опосередковано підтверджує 

попередні тези про те, що вони вмотивовані реалізацією насамперед біологічних 

своїх потреб та вдовольняючись на цьому рівні задоволення та реалізації своїх 

потреб.  

Міра вираженості альтруїзму (F=9,383; p < 0,05) свідчить про те, що між 

чоловіками (М=1,1074) і жінками (М=1,3192) існує лише тенденція до 

відмінностей. З усім тим, вони майже ідентично орієнтовані бути корисними 

іншим, що може свідчити про особистісну зрілість особистості ріелтора. 

Незначна інтенсивність виразності параметра свідчить про те, що вони все ж таки 

не схильні чинити на користь інших, забуваючи про свої власні інтереси. 
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Орієнтація на процес (F=2,898) у чоловіків (М=1,5350) та жінок 

(М=2,2122) свідчить про те, що в їхній роботі привабливими є саме процесуальні 

характеристики трудової діяльності ріелтора. Можна припустити, що для 

фахівця важливим є не досягнення мети, а сам процес здійснення роботи. Тобто 

у роботі визначальним є процесуальна спрямованість людини, що перегукується 

зі значущістю соціального оточення для працівника. Можна припустити, що за 

умов втрати привабливості процесу діяльності працівник може втратити 

мотивацію до її здійснення. Це своєю чергою може позначитися на ефективності 

роботи як його персонально, так і колективу в цілому.  

З усім тим, значущість параметру відповідальність (F=17,115; p < 0,05) 

свідчить про те, що фахівці-ріелтори сумлінно ставляться до виконання своєї 

роботи. Чоловіки (М=16,241), порівняно з жінками (М=15,028) виявилися більш 

відповідальними, тобто більш спрямованими на зміст трудового процесу 

ріелтора, мають внутрішню потребу у самовираженні (і засобами здійснення 

роботи зокрема). Проте можливе підвищення по службі не трактується як 

обов’язкове, тому його відсутність не вплине негативно на продуктивність 

діяльності ріелтора.  

У результаті проведення дисперсійного аналізу(ANOVA за критерієм Левіна) 

та попарної перевірки груп досліджуваних (за t-критерієм Стьюдента, при p < 0,01) 

встановлено значущі відмінності у показниках між групами за критерієм віку. 

Зокрема, серед значущих відмінностей встановлено особливості 

психологічної готовності: її загальний показник (F=3,108), когнітивний 

компонент (F = 5,403), комунікативний компонент (F = 5,669), екстраверсія  

(F = 1,006), самоконтроль (F = 5,618), емоційна стійкість (F = 6,607; p < 0,01), 

практичність (F = 5,361), досягнення особистого успіху (F = 1,365), зміст роботи 

(F = ,016), універсалізм (F = 2,295), самостійність (F = 4,657), досягнення (F = 

6,213), орієнтація на гроші (F = 5,047), самоконтроль (F = 3,4625), орієнтація на 

свободу (F = 6,997), орієнтація на результат (F = 2,250); значущість соціального 

оточення (F = 15,442), практичність (F =5,361).  

Загальний показник психологічної готовності свідчить про те, що в усіх 
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групах за критерієм віку до певної міри вона є сформованою. Фахівці 

усвідомлюють себе представниками професійної спільноти ріелторів. Найбільше 

значущо відмінним є загальний показник психологічної готовності в групах осіб 

віком 30 – 45 років (М = 3,1587) та 45-59 років (М = 3,3284), найнижчою за мірою 

загальної сформованості психологічної готовності до діяльності ріелтора група 

осіб віком 20–30 років (М = 1,0643). Це може означати таку ситуацію, за якої 

просто життєвий, особистісний та професійний досвід є визначальним у 

формуванні психологічної готовності до відповідної професійної діяльності. 

Суттєво значущими виявилися компоненти психологічної готовності, а 

саме когнітивний компонент (F = 5,403) та особистісний компонент (F = 5,669). 

При цьому когнітивний компонент готовності є найбільше сформованим також 

у групах осіб віком 30 – 45 років (М = 2,4095) та 45-59 років (М = 2,5882). У групі 

осіб 20-30 років цей компонент є менш вираженим (М=1,3086), що може 

свідчити про недостатню обізнаність молодих ріелторів у специфіці трудової 

діяльності, тобто того фаху, який вони намагаються здійснювати. 

Комунікативний компонент є помірно сформованим в усіх групах 20-30 

років (М=2,8698), 30-45 років (М=2,6776), 45-59 років (М=2,1429). Це свідчить 

про наявність здібностей до діяльності у сфері людина-людина (за Є. Климовим), 

можливо про певну комунікативну обдарованість, що є в цілому достатньо 

сприятливим для виконання роботи ріелтора. 

Екстраверсія (F = 1,006) з віком має тенденцію до меншої вираженості. 

Так, найбільше значення за параметром інтроверсії отримано у групі ріелторів 

20-30 років (М=3,3146), потім група осіб 30-45 років (М=2,1750), і останньою 

групою є особи віком 45-59 років (М=1,6288). Тобто всім досліджуваним 

властива потреба у спілкуванні з іншими, вони схильні до частих і різних 

контактів, схильні перебувати в середовищі людей, з усім тим, тяжіють до 

гострих вражень (переживання яких до певної міри надає професійна діяльність 

ріелтора з огляду на її творчість, доконечну невизначеність тощо). Такі особи 

тяжіють до змін і не переживають їх, як проблеми або неочікувані події життя. 

Вони схильні до агресивності, в роботі здебільшого є орієнтованими на швидке 
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виконання діяльності, бажано, щоб вона була перманентно різною. Також у них 

кращі здібності щодо продуктивності функціонування в складних та 

ускладнених умовах праці, наприклад, які стосуються дефіциту часу тощо. 

Загальний показник самоконтролю (F = 3,4625) конкретизовано у вікових 

групах, а саме: найбільшою мірою він сформований в осіб віком 30-45 років 

(М=26,2225), 45-59 років (М=20,7952), 20-30 років (М=9,5546). Отже, отримані 

дані дають підстави стверджувати, що існує найвищий пік самоконтрольованості 

у ріелторській справі фахівця з досвідом, який настає після десяти років роботи 

у професії. Що перегукується з результатами досліджень інших видів трудової 

діяльності (юридичної, менеджерської, педагогічної та ін.), коли завдяки цій 

властивості фахівця стає можливим досягнення ним чималих результатів у 

трудовому процесі. Цю загальну властивість особистості складають такі риси 

особистості як добросовісність, відповідальність, обов’язковість, 

скрупульозність та акуратність у виконуваних справах. Маючи схильності до 

порядку, комфорту, прихильність до загальноприйнятних норм соціальної 

поведінки – все це свідчить про те, що ці працівники здатні до вольового 

регулювання своєї поведінки. Поєднання самоконтролю із усвідомленістю своєї 

трудової діяльності (йдеться про усвідомленість процесу, цілей, виконуваних та 

перспективних задач та досягнутих цілей) сприяє акуратності у веденні 

оборудок, переважанню ділового стилю комунікації, коли неможливим є 

скочування на жаргонізми або змішування ділових та особистісних стосунків у 

трудовій діяльності. 

Результати молодих фахівців можуть свідчити про те, що самоконтроль, 

який потенційно властивий людині, може набувати свого подальшого розвитку 

при виконанні ріелторської діяльності. Також це може свідчити про 

обдарованість до діяльності ріелтора, як одну з рис чи властивостей особистості. 

Результати групи найстарших фахівців можуть свідчити про те, що 

самоконтроль зі стажем може дещо виснажувати, проте він залишається 

достатньо високо сформованим, та однозначно є професійно значущою 

властивістю ріелтора. 
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Емоційна стійкість (F = 6,607; p < 0,01) з віком та стажем має тенденцію до 

зростання, а саме: група 20-30 років (М=1,2253), 30-45 років (М=2,7439), 45-59 

років (М=3,9195), тобто у професії освоєння трудової діяльності ріелтора у фахівця 

виникає впевненість у власних силах. Йдеться про працівника, який здатен 

коректно оцінювати умови та обставини оборудки, спокійно ставитися до 

невизначеностей діяльності, а також наявність прихильностей та схильності до 

формування стилю професійної діяльності. Такі ріелтори здебільшого здатні 

реалістично та відповідально оцінити вимоги дійсності, усвідомлюють власні 

недоліки та слабкі місця, проте намагаються якомога краще пристосуватися до 

життєвих обставин. Йдеться про емоційно врівноважених, та, навіть, емоційно 

холодних осіб, які здатні бути виваженими та холоднокровними навіть у 

несприятливих обставинах роботи, вони не схильні зважати на прикрі 

неприємності. 

Практичність (F = 5,361) з віком має тенденцію до зниження, а саме: 

особи 20-30 років (М=26,6781), 30-45років (М=13,1240), 45-59 років 

(М=14,2711). Це може означати, що з набуттям професійних навичок певні 

ситуації та їхнє виконання може здійснюватися не так усвідомлено як молодому 

віці. Це своєю чергою свідчить про розвиток операціонального рівня виконання 

трудової діяльності, формування динамічних стереотипів, що свідчить про 

зростання у професії й особистісно, й діяльнісно. Тобто з віком та набуттям 

професійного досвіду знижується сформована занепокоєність матеріальними 

статками. Хоча водночас, ріелтор стає менш наполегливим щодо втілення своїх 

життєвих планів, починає здебільшого схилятися до надійності та постійності, 

що також є основою для формування індивідуального стилю його професійної 

діяльності. З усім тим, такі ріелтори схиляються до логічності та раціональності 

у трактуванні оточуючої діяснотсі та спрямовані на досягнення практичних 

зисків. 

Досягнення особистого успіху (F = 14,650) конкретизовано за параметром 

віку у такий спосіб: особи 20-30 років (М=5,6501) мають найбільшу вираженість та 

прагнення до досягнення особистісного успіху (через самовираження у професійній 
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діяльності в тому числі). З віком та набуттям стажу роботи у ріелторській справі 

досягнення успіху дещо зменшується, хоча й залишається значущим у праці: особи 

30-45 років (М=3,5450), група 45-59 років (М=3,0695). Отже, йдеться про 

досягнення особистого успіху в контексті професійної субкультури, дотримання 

норм та стандартів ріелторської діяльності, що своєю чергою зумовлює соціальне 

підкріплення у формі схвалення з боку професійного довкілля.  

Вираженість досягнення особистого успіху у поєднанні з гедонізмом 

(особи 20-30 років (М=13,4586), 30-45 років (М=19,5554), 45-59 років 

(М=15,2151) свідчать про схильність ріелторів до отримання задоволення від 

роботи і навіть потакання своїм особистим примхам у процесі праці. Водночас, 

це може свідчити про особистісну зумовленість вибору професійної діяльності 

та, навіть , позитивний професіогенез, коли завдяки виконанню професійної 

діяльності працівник зазнає особистісного розвитку.  

Також, важливим за віковим параметром виявився зміст ріелторської 

роботи (F = ,016), а саме: група 20-30 років М=10,6544, група 30-45 років 

М=17,2530, особи 45-59 років М=17,0007, тобто це той мотиватор, який викликає 

виключно задоволення від виконання своєї роботи ріелтором. Більше того, з 

віком він має динаміку до зростання. Можна припустити, що в ріелторській 

роботі залишаються особи, які мають обдарованість до цієї діяльності, яка може 

складатися з інших видів обдарованостей (наприклад, комунікативної, тобто 

управлінські, організаторські здібності, здатності до самоменеджменту, 

розвинений емоційний інтелект та когнітивну сферу особистості тощо). 

Універсалізм (F=2,295) залежно від вікових особливостей досліджуваних 

має такі особливості прояву, а саме: особи 20-30 років (М=1,4536), 30-45 років 

(М=2,7788), 45-59 років (М=2,8934), тобто з віком збільшується розуміння 

довкілля, схильність до вдячності, терплячість, толерування та прихильність до 

підтримки благополуччя цілісного довкілля. Вважається, що в основі 

універсалізму лежать потреби у справедливості, гармонії, красі.  

Універсалізм у поєднанні з самостійністю (F = 4,657), зокрема в осіб 20-

30 років (М=3,6529), в осіб 30-45 років (М=3,1100), в осіб 45-59 років 
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(М=3,1100) свідчить про можливість створення ріелтором такої гармонійної 

ситуації, за якої буде можливе комфортне співіснування всіх її учасників, 

причому в різних виробничих ситуаціях. 

Параметр безпека (F = 1,200) має сутнісну конкретизацію за критерієм 

віку, зокрема в осіб 20-30 років (М=47,2214), в осіб 30-45 років (М=24,7250), 

в осіб 45-59 років (М=17,1119), що свідчить про тенденцію його послаблення 

з набуттям професійного досвіду. Це може означати, що молоді ріелтори 

обирають цю діяльність заради отримання безпеки. Проте, набувши 

відповідного професійного досвіду, мабуть виникає усвідомлення меж 

продукування особистісної безпеки у субкультурі ріелторів. Йдеться 

насамперед, про відчуття убезпеченості самого працівника, його родини, У 

більш широкому значені може йтися про зменшення очікувань щодо 

гармонійності суспільства, його стабільності та безпековості. 

При цьому безпека у поєднанні з універсалізмом свідчать про важливість 

для працівника як індивідуальних, так і групових, та, навіть, суспільних 

інтересів. 

Орієнтація на гроші (F = 5,047), уточнена у вікових групах у такий 

спосіб, зокрема: в осіб 20-30 років (М=2,0612), в осіб 30-45 років (М=3,9000), 

в осіб 45-59 років (М=1,3312). Отже, йдеться про значущість матеріального 

зиску у професійній діяльності ріелтора, причому з досвідом вона має 

тенденцію до зростання (особи 30-45 років (М=3,9000). Її спад, встановлений 

у групі 45-59 років може свідчити про те, що залишаючись у професії, ріелтор 

задовольняється не лише матеріальними зисками від виконуваної діяльності. 

Самоконтроль (F = 3,4625),який має різну міру вираженості в осіб 20-30 

років (М=9,5546), в осіб 30-45 років (М=26,2225), в осіб 45-59 років 

(М=20,7952), свідчить про те, що з віком цей параметр має розвиток та суттєво 

зростає. Йдеться про формування довільного контролю стосовно емоційних 

реакцій та психічних станів при виконанні професійної діяльності. Такі 

фахівці здатні володіти і собою, і ситуацією. Характерна для них впевненість 

у собі та своїх силах сприяє спокійному та врівноваженому ставленні до 
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невідомих, нових, ускладнених, раптових ситуацій. Вважається, що це 

можливе при наявності вільних поглядів та схильностей до інновацій, 

новаторства, та, навіть, до радикалізму. Хоча дослідники застерігають, що 

постійний самоконтроль може призводити до перенапруження, а отже, й 

професійної втомлюваності (можливо, наприклад до емоційного вигорання). 

Параметр орієнтації на свободу (F = 6,997), який уточнюється у 

досліджуваних групах (в осіб 20-30 років (М=3,8571), в осіб 30-45 років 

(М=6,4090), в осіб 45-59 років (М=4,2941)), підкріплює поперені тези, 

акцентуючи характеристику ріелтора саме на свободі як особистісній цінності, 

яку можна зреалізувати ним саме виконуючи обрану професійну діяльність 

маклера. Будучи відкритим до довкілля, такий фахівець здатен на пожертву 

заради відстоювання своєї незалежності. Поєднана з орієнтацією на гроші (що 

буває доволі рідко у дослідженнях), вона свідчить про готовність до 

здобування так званих вільних, не регламентованих грошей (премій від 

успішних оборудок. У негативному контексті можна припустити про 

наявність схильності до отримання матеріальних зисків у позанормативний 

спосіб). 

Значущість соціального оточення (F = 15,442) свідчить про те, що в осіб 

20-30 років (М=7,3243) та в осіб 45-59 років (М=8,2110) вона більшою мірою 

виражена. Можливо, йдеться про особливості вибору та перебування у 

професійній діяльності заради того, або тому, що вона дає можливість 

структурувати своє особисте та професійне оточення, де професійне оточення 

плавно перетікає в особисте, хоча з іншого боку, це може свідчити про 

перенесення в особисте життя професійних проблем, навіть підкорення 

особистого життя, вирішуванню професійних завдань. Що в крайньому 

варіанті може свідчити про трудоголізм, як неможливість а, радше, 

нездатність структурувати свій особистий час та ефективно його реалізувати. 

Можливо, це свідчить про вікові особливості. Так, в юнацькому та у достатньо 

дорослому віці для людини є важливим середовище, і, якщо трудова діяльність 

дає можливість його використати, то це стає ресурсом для особистості 
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ріелтора у відповідному віці. Цю тезу підтверджують дані осіб 30-45 років 

(М=3,0911), у яких значущість соціального оточення стає більш помірною, 

проте достатньо вираженою особливістю. 

Отже, співвідношення віку особи та стажу в ріелторській справі 

свідчить, що ті особи, у кого відсутній стаж або наявний до 3 років – це особи 

20 – 30 років, які або завершили професійне навчання і не влаштувалися за 

фахом (так звані безробітні), або не мають завершеної вищої освіти. Тобто, у 

цих осіб виявляється не реалізованою потреба у професійному 

самовизначенні, потреба у досягненнях та ін. Нереалізована потреба у 

досягненнях є спонукою для конструювання ситуації з пошуку місця праці, 

пошуку того соціально-професійного середовища, в якому хоча б частково 

було б можливе здійснити професійне самовизначення, покращити досягнутий 

результат тощо. Серед молоді, яка навчається це саме ті особи, які вже 

усвідомили, що за отримуваним фахом вони працювати не будуть, проте слід 

завершити освіту. Тобто, для них є характерною криза професійного вибору, 

актуалізованою – потреба у подальшому професійному самовизначенні, 

знаходженні інших ціннісних орієнтирів свого функціонування у соціально-

професійному середовищі. 

Відомими є дослідження стосовно рівня освіченості особи (тривалості 

здобуття професійного фаху) та входження її до професійного середовища, 

закріплення в ньому, особливостей конкурентоздатності та ін. [70, 160]. В 

онтогенетичному розвитку саме на цьому його етапі відбувається становлення 

соціальної зрілості, самостійності, соціально-професійної компетентності [25, 

94, 129 та ін.].  

Особи зі стажем ріелторської діяльності 10 – 15 років мають вік 30 – 45 

років, тобто це ті фахівці, які мають навички у попередньому фасі. В силу 

різних обставин – суб’єктивних (вікові психофізіологічні зміни (професійне та 

емоційне вигоряння, незадоволеність своїм статусом, некоректна зарплатня, 

конкурентоздатність, сімейні проблеми, ненормативні кризи розвитку та ін.) 

та об’єктивних соціально-економічних умов життєдіяльності (закрилося 
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підприємство, скорочення робочих місць, зміна місця проживання, перерва у 

роботі, зміна керівництва, особливості психологічного клімату на виробництві 

та ін.) – особа змінила від професійної діяльності. Тривалість перебування в 

професії ріелтора свідчить про те, що до певної міри працівникові вдалося 

розв’язати нагальні задачі життєдіяльності та реалізуватися в трудовій 

професійній діяльності.  

Наявність групи осіб зі стажем 25 і більше років (вік 45-59 років) – 

свідчить про те, що специфіка ріелторської діяльності (її вимоги до 

особистості виконавця) корелюють з індивідуально-особистісними 

особливостями працівника. Можна говорити про обдарованість до цієї 

професійної діяльності. Робота дає особистості можливість не лише 

отримувати статки, але й самореалізовуватися та самоздійснюватися у фаховій 

діяльності. Такий поділ груп відповідає нормативним кризам професійного 

становлення особистості (за Е. Зеєр), а саме: 30-33 років, 40-45 років, 50-55 

років. 

Отже, особистість зазнає розвитку в професійній діяльності. Він може бути 

як позитивним, так і негативним. Наявність описаних груп свідчить про існування 

різних вікових детермінант вибору (або перевибору) професійної діяльності; 

різного досвіду переживання нормативних і ненормативних криз професійної 

кар’єри; різного типу ставлення до виконання професійного фаху [129].  

 

2.4. Особливості складових психологічної готовності до 
ріелторської діяльності. 

 

З’ясовуючи особливості когнітивної складової психологічної готовності 

до ріелторської діяльності (предметно-професійна обізнаність, соціальний 

інтелект), за результатами тесту соціального інтелекту Дж. Гілфорда отримано 

такі результати. За критерієм рівня освіти результати свідчать про дещо 

відмінні результати, хоча й достатньо близькі, що має подібність як тенденція 

(Рис. 2.4.1). 



91 

 

 
Рис. 2.4.1. Результати дослідження соціального інтелекту. 

 

За субтестом 1 у групі осіб із середньою освітою (М= 11,09) та у групі 

осіб з вищою освітою (М=10,37) з’ясовано результати щодо міри 

сформованості їх соціальної чутливості, тобто досліджувані здатні 

прогнозувати наслідки поведінки інших осіб на основі інформації, яку вони 

отримують про життєдіяльність особи у процесі спілкування – ділового, 

міжособистісного тощо. Більше того, маючи здатність відчувати, фіксувати та 

інтерпретувати почуття співрозмовників, партнерів по комунікації 

досліджувані здатні усвідомлювати наміри інших, зважаючи на 

повторюваність особистості у процесі комунікативної взаємодії. Попри 

досконале знання писаних і, так званих, неписаних правил взаємодії, маючи 

навички нормативно-рольових моделей поведінки, ці особи здатні ефективно 

орієнтуватися у невербальних аспектах комунікації, особливо, якщо ситуація 

для них є особистісно чи професійно значущою. Водночас, екстраординарні 

особи створюють на них таке враження, що досліджувані не можуть коректно 

спрогнозувати їхню поведінку. З усім тим, цей параметр свідчить про те, що 
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ріелтори здатні до самоусвідомлення поведінки, спрямування своєї активності 

задля досягнення поставленої мети, оскільки можуть ефективно вибудовувати 

логічні ланцюги причинно-наслідкових зв’язків своєї поведінки та поведінки 

інших. 

За субтестом 2 (соціальна перцепція) у групі осіб із середньою освітою 

(М= 9,636) та у групі осіб з вищою освітою (М=9,047) з’ясовано, що 

досліджувані у комунікації схильні надавати перевагу невербальним аспектам 

спілкування, з метою найбільш точного орієнтування в інформаційному 

просторі виробничої ситуації. Йдеться про жестикуляцію, мімічні особливості 

співрозмовника, що зумовлює ефективність міжособистісного та 

взаєморозуміння у ситуації ділової комунікації. Послуговуючись саме цією 

інформацією досліджувані здатні більш коректно розуміти значення та смисли 

конструйованого клієнтом повідомлення. Вони схильні співвідносити 

вербальний та невербальний ряд комунікативного процесу та усвідомлювати 

неспівпадвіння та суперечності (що має вияв в емпатійності, коректному 

самопрезентуванні себе у взаємодії з клієнтом тощо). Це, своєю чергою, 

сприяє кращому розумінню ріелтором і конкретної ситуації комунікації 

(точності інтерпретування змісту на спрямування комунікації тощо), і 

можливостей досягнення результатів своєї професійної діяльності (чутливість 

до зауважень, до критичних зауважень, прийняттям себе, здатності до 

професійної рефлексії, та навіть, інтуїції, як згорнутого професійного 

мислення). 

За субтестом 3 (соціальна пам’ять) у групі осіб із середньою освітою (М= 

10,36) та у групі осіб з вищою освітою (М=9,626) встановлено загальну 

тенденцію до їхньої чутливості до людських взаємин, інтеракцій та ін. Вони 

здатні швидко і коректно орієнтуватися в інформаційному потоці. Можна 

припустити, що вони мають свою персональну інформаційну основу 

професійної діяльності, щодо сприймання, усвідомлення та розуміння 

партнера по взаємодії. Йдеться не лише про здатність отримати чи здобути 

знання в комунікації, а і про здатність видобувати смисли з отриманого 
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знання. Вони мають здатність, так би мовити, продукувати потрібний тип 

поведінки (оскільки мають достатньо широкий діапазон видів, типів, форм 

рольової поведінки) з урахуванням найбільшої кількості особливостей 

співрозмовника, здатні справляти потрібне їм враження на реципієнта, що 

своєю чергою, свідчить про обдарованість до впливу на інших, а саме до 

маніпулювання іншими у процесі професійної комунікації, а отже – до 

управління професійною комунікацією. 

За субтестом 4 (соціальне мислення) у групі осіб із середньою освітою 

(М= 7,636) та у групі осіб з вищою освітою (М=7,07) встановлено, що вони 

здатні зчитувати та усвідомлювати динамічний компонент комунікативного 

процесу. Враховуючи мінливість та динамічність ситуації комунікації, 

особливості трансформування у ній усіх партнерів по взаємодії (а також 

появу нових комунікаторів), вони здатні отримувати цілісну інформацію 

(добудовувати відсутні ланцюги повідомлень, прогнозувати поведінку в 

майбутньому інших), її структурувати та робити коректні висновки щодо 

логіки та перспектив і результатів розвитку ситуації. Підгрунтям для такого 

комунікування є достатня обізнаність ріелтора у нормативно-правових 

аспектах спілкування (внаслідок чого він здатен повно, точно, чітко, 

диференційовано інтерпретувати процес професійної та міжособистісної 

взаємодії), у регуляторах соціальної поведінки у звичаєвих нормах 

конкретного прошарку спільноти (знання її потреб, ціннісних орієнтацій), з 

якої є партнер комунікації. 

За параметром композитної оцінки соціального інтелекту встановлено, 

що особам із середньою освітою (М= 38,73) та у групі осіб з вищою освітою 

(М=36,37) властиві інтелектуальні здібності, яку зумовлюють коректність 

сприймання, усвідомлення та розуміння поведінки інших осіб. Створюючи 

домінантну цілісність, ці здібності є визначальними над іншими окремими 

здібностями особистості стосовно сприймання та інтерпретування 

інформації про оточуюче суспільне середовище. Йдеться про так звану 

соціальну інтуїцію (як згорнуте соціальне мислення) стосовно соціальної 
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чутливості; про якомога кращу соціальну адаптацію особистості завдяки 

розвиненому соціальному інтелекту. Зазвичай, такі ріелтори здатні 

максимально продуктивно і конструктивно опрацьовувати інформаційні 

потоки, своєю чергою їх структуруючи, аналізуючи та узагальнюючи (що є 

підґрунтям для конструктивної прогностичної діяльності). Більше того, вони 

здатні самі формувати спрямовані інформації потоки, тим самим здійснюючи 

організацію комунікативного простору та управляючи динамікою його 

перебігу та можливостями досягнення коректного (або їм потрібного) 

результату. Це має вияв у тактовності, доброзичливості, створенні враження 

психологічної близькості, щирості та відкритості щодо комунікаторів. 

Необхідно і достатньо орієнтуючись у соціально значущих проблемах, вони 

здатні переструктуровувати стратегії своєї професійної діяльності згідно з 

нагальними запитами соціальної практики. Виконуючи професійні 

обов’язки, здійснюючи професійну діяльність такі ріелтори здатні легко і 

продуктивно орієнтуватися у міжлюдських відносинах на роботі, що є 

підґрунтям для позитивного самовираження та самореалізації в ній, 

становлення оригінального індивідуального стилю професійної діяльності 

фахівця (коли ім’я ріелтора може набувати властивостей бренду). 

З’ясовуючи особливості особистісної складової психологічної 

готовності до ріелторської діяльності встановлено такі результати. За 

методикою «Велика п’ятірка» з’ясувалося, що структура особистості 

досліджуваних має свою специфічність, а саме: екстраверсія (М=50,43), 

прихильність (М=49,19), добросовісність/самоконтроль (М=51,76), нейротизм 

(М=43,43), відкритість досвіду (М=48,78) (Рис. 2.4.2). 

Отже, насамперед йдеться про спрямованість особистості на 

середовище. Такі особи прагнуть спілкування, встановлення нових контактів. 

Вони мають готовність до постійної переробки нової інформації, яка 

надходить з різних джерел комунікативного процесу. З усім тим, такі люди 

можуть на необхідному і достатньому рівні виконувати ріелторську 

діяльність, оскільки нові контакти, постійна ситуація невизначеності, 
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обмеженість у коштах, часі, можливостях (що, своєю чергою надає ситуації 

гостроти, ризикованості і т.п.), стають тим звичним і комфортним 

середовищем, в якому фахівець себе позитивно почуває, очікує схвалення з 

боку середовища. З усім тим, це може мати вияв в імпульсивності, щодо 

реакцій спілкування, продукування неочікуваності, оригінальності у своїй 

поведінці. Такі фахівці не бояться змін, а радше тяжіють до них. 

 
Рис. 2.4.2 Структура особистості за результати методики «Велика п’ятірка» 

 

У крайніх формах це може мати вигляд легковажності, некоректності у 

стосунках, і, навіть, в агресивних формах поведінки. Виконуючи роботу, 

перебуваючи у виробничому процесі, вони намагаються якомога швидше 

виконати завдання чи розв’язати проблемну задачу. Зважаючи на те, що 

екстраверти більше схильні до нових вражень, то їм краще вдається робота зі 

спілкування, аніж скрупульозна та монотонна робота з перевірки 

документації. Більше того, ситуації з ризиком, недостатком часу лише 

стимулюють ефективність діяльності таких ріелторів. 

Прихильність як позитивне ставлення до оточення має вияв у прагненні 

бути серед людей, неперервно з ними комунікувати, допомагати (оскільки їм 

властива доброта, чуйність, емпатійність, толерантність до інакшості 

співрозмовника). Переймаючись проблемами інших, вони здатні відчувати 
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персональну відповідальність за чужу ситуацію, здійснюють намагання 

владнати проблеми та вивести партнера до благополуччя. Вони здатні 

вболівати за спільну стправу – це командні ігроки, оскільки здатні 

перейматися та переживати з успіх спільної справи, докладаючи своїх зусиль, 

відповідально виконуючи свої зобов’язання. Маючи за стратегію поведінки в 

середовищі уникання суперечок, вони також уникають конкуренції та 

суперництва, перебуваючи та здійснюючи здебільшого стратегію 

співробітництва. В цілому загальна спрямованість на інших, аж до 

переструктурування власних інтересів відносно до інших, свідчить про 

прагнення особистості до самостійності, автономності, незалежності, при 

цьому вони користуються позитивним зворотнім підкріпленням від 

середовища, в якому вони функціонують. 

Сумлінність, добросовісність виявлена найбільш значущо, що свідчить 

про прагнення бути відповідальним, організованим та надійним, дочуваючись 

та зважаючи на особливості ситуації взаємодії. Такі ріелтори схильні надавати 

перевагу заздалегідь спланованій діяльності, аніж продукувати спонтанну, 

слабко структуровану поведінку. Тяжіння до запланованості іншими може 

витлумачуватися як надмірна залежність від ситуації, впертість. Поява 

спонтанності, гнучкості у виробленні та прийнятті рішень ріелтором може 

свідчити про зниження параметру сумлінності, або ж бути проявом 

ненадійності, або й нездатності внаслідок слабкої компетентності ефективно 

функціонувати в роботі. 

Нейротизм, як схильність до переживання стресу пов’язаний з мірою 

емоційної стійкості, імпульсного контролювання. Маючи вияв чутливості до 

негативних емоційних переживань інших (тривожність, вразливість, гнів та 

ін.), особа залишається емоційно стабільною, стійкою, спокійною. Зниження 

емоційної стабільності може виявлятися у підвищеній збудливості. З усім тим, 

партнери по комунікації можуть витлумачувати такі форми поведінки як, 

наприклад, байдужість, надмірна реактивність, ніби особа продукує 

небезпечність та нестабільність. Вчені зауважують, що особи з високими 
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показниками за параметром нейротизму мають низькі показники 

психологічного благополуччя. 

Значущість параметру відкритість досвіду свідчить про те, що 

працівники у маклерській справі цікавляться різними видами мистецтва (і при 

здійсненні оборудки можливо, можуть знати історію будівлі, стилі її 

оздоблення, можуть бути не аби якими фахівцями у мистецтві містобудування 

і т.п.), схильні до переживання емоцій, продукування оригінальних, 

інноваційних ідей. Також можливий вияв відкритості досвіду у тязі до пригод 

та схильності до засвоєння та накопичення різного соціального досвіду. 

При з’ясуванні мотивації професійної діяльності особистості 

(внутрішньої і зовнішньої) за методикою «Мотивація професійної діяльності» 

(К. Замфір в модифікації А. Реана) встановлено, що ріелторам характерний той 

чи інший комплекс особистості, який ґрунтується на співвідношенні трьох 

видів мотивації до професійної діяльності (Рис. 2.4.3). 

 

 

Рис. 2.4.3 «Мотивація професійної діяльності»  

(К. Замфір в модифікації А. Реана). 

 

Середні значення за досліджуваним явищем свідчать про те, що 

співвідношення видів мотивації має такий вигляд: ВМ (4,49) ˃ ЗПМ (4,17) ˃ 
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ЗНМ (3,58). Отже, в цілому у професійній діяльності ріелтора переважає 

внутрішня мотивація до діяльності, яка підкріплюється зовнішньою позитивною 

мотивацією. При цьому зовнішня негативна мотивація хоча й наявна, проте не є 

визначальною для фахівця. Можна говорити про наявність та переважання 

процесуальних, тобто внутрішніх стосовно виконуваної ріелторскої діяльності 

мотивів. Це може свідчити про отримання особистістю задоволення у процесі 

виконуваної нею діяльності, коли існує спрямованість не лише на обов’язковість 

досягнення мети, а й на процесуальні особливості її досягнення. Своєю чергою 

це може свідчити про наявність обдарованості або ж схильності, наявності 

здібностей до ріелторського фаху. 

Можна говорити про процесуально мотивовану професійну поведінку 

ріелтора, яку він здійснює насамперед заради самої діяльності, тобто його 

приваблюють змістові та змістовні складові ріелторської діяльності. Така 

ситуація у мотиваційній сфері є характерною для всіх досліджуваних ріелторів. 

Навантаженість зовнішніх позитивних мотивів може свідчити про те, що вони 

мають тенденцію ставати значущими за тих умов, коли визначальною спонукою 

до фахової діяльності є здобуття особистістю чогось такого, що перебуває поза 

межами та поза сферою цієї виконуваної діяльності (визнання, матеріальних 

статків, домінування у конкурентній співпраці з іншими колегами, гучність імені 

ріелтора тощо). 

Така закономірність у співвідношенні трьох видів мотивації до 

професійної діяльності ріелтора підтверджена при її визначенні за критерієм 

віку. Так, у групі осіб 30-45 років наявна така послідовність видів мотивації – 

ВМ (4,09) ˃ ЗПМ (3,42) ˃ ЗНМ (2,51), у групі осіб 45-59 років – ВМ (4,49) ˃ ЗПМ 

(3,01) ˃ ЗНМ (1,98). Тобто з віком у професійних ріелторів визначальним рушієм 

фахової діяльності є ті актуальні потреби, які характерними для фаху ріелтора. 

Відомо, що будь-яка діяльність є полімотивованою, тобто водночас може мати 

кілька мотивів, так як і кілька потреб водночас. Такі мотиваційні комплекси, 

набуваючи своєї індивідуальної динаміки у професійному житті ріелтора, 

свідчать про можливість боротьби наявних мотивів. У результаті якої один мотив 
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стає системотвірним, а інші – посідають супідрядне положення. Тобто в 

діяльності ріелтора визначальними є внутрішні мотиви, що прямо стосуються 

змісту, цілей, процесу професійної діяльності, а зовнішні мотиви – у будь-якому 

випадку посідають підлегле місце, супроводжують діяльність. Отже, можна 

сказати, що у ріелтора формується або у певний спосіб виникає смислотвірна 

функція його діяльності (особистісний смисл за О. Леонтьєвим). Йдеться про 

усвідомлення ріелтором діяльності та внутрішнє особистісне її прийняття та 

виправдовування, тобто досвідчений ріелтор здатен самостійно формувати 

провідні мотиви своєї діяльності, враховуючи ті чи інші виробничі чи трудові 

ситуації, тим самим надаючи їй особистісного смислу. Це є відмінним від 

мотивування, яке може заявлятися (маніфестуватися) ріелтором назовні. 

З усім тим, встановлено дещо інше співвідношення мотиваційних 

комплексів особистості у групі осіб 20-30 років, а саме: ЗПМ (4,03) ˃ ВМ (3,03) 

˃ ЗНМ (3,01), що свідчить про вікові особливості залучення до діяльності 

ріелтора. Отже, молоді ріелтори спонуками своєї діяльності мають зовнішні по 

відношенню до її змісту мотиватори. Це свідчить про бажання залучаючись до 

діяльності маклера швидко заробити статки, отримати відомість серед 

ровесників, долучитися до відповідного професійного середовища (до когорти 

відомих фахівців, відомої кампанії на ринку нерухомості і т. п.). Внутрішня 

мотивація, привабливість та усвідомленість змісту ріелторської діяльності має 

приблизно однакову значущість із негативною зовнішньою мотивацією, що 

означає можливість залучення до діяльності навіть за несприятливих, 

вимушених зовнішніх мотиваторів та обставин. Такі встановлені поєднання у 

співвідношенні трьох видів мотивації вважаються проміжними варіантами 

мотиваційних комплексів особистості, відносно ефективності виконання нею 

діяльності. 

 При з’ясуванні структури мотивації професійної діяльності ріелтора (за 

методикою Ф. Герцберга) встановлено, що усі фактори мають відповідну міру 

сформованості, на основі якої можна укласти таку їх послідовність: фінансові 

мотиви (23,2), зміст роботи (22,59), досягнення, особистий успіх (20,5), суспільне 
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визнання і винагорода (19,61), кар’єра (14,8), відносини з керівництвом (13,93), 

співробітництво, колективна взаємодія (13,85), відповідальність (11,43) 

(Рис.2.4.4). 
 

 

Примітка: а) фінансові мотиви (г), б) суспільне визнання і винагорода (м),  

в) відповідальність (м), г) відносини з керівництвом (г), д) кар’єра (м),  

е) досягнення, особистий успіх (м), ж) зміст роботи (м),  

з) співробітництво, колективна взаємодія (г). 

 

Рис. 2.4.4 Структура мотивації професійної діяльності ріелтора  

(за методикою Ф. Герцберга) 

 

Отже, визначальними виявилися фінансові мотиви (які належать до 

зовнішніх мотиваторів трудової діяльності), що свідчить про нагальну потребу 

працівника у задоволенні своїх матеріальних потреб (тобто в оформленні 

оборудки та отриманні матеріальних зисків). При цьому низька заробітна плата 

здатна підірвати мотивацію ріелтора, але її підвищення навряд чи може 

підвищити його прагнення працювати. Проте, це спирається на тотальну 

значущість внутрішніх мотиваційних факторів трудової діяльності. Зокрема, 

йдеться про привабливість змісту самої роботи ріелтора (вільного або слабо 

регламентованого робочого дня, можливостей вибору предмету оборудки, 
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клієнта, часу, розташування місця роботи тощо), що підкріплюється 

можливостями здобуття професійних досягнень (наприклад, напрацювання бази 

потрібних, відповідних об’єктів нерухомості) та, як наслідок, здобуття 

особистого успіху, суспільного визнання і винагород, кар’єрного зростання 

(коли просування у кар’єрному розвитку здатне підвищити мотивацію 

діяльності, проте відсутність такого просування може взагалі не позначитися на 

ефективності трудової діяльності). Тобто зміст роботи, наявна внутрішня 

потреба ріелтора у самовираженні зумовлюють задоволеність фаховою роботою. 

І лише потім йдуть за значущістю гігієнічні потреби (за Дж. Герцбергом), 

які пов’язуються зі специфікою відносин з керівництвом, зі співробітництвом з 

колегами (зокрема, перевірки документації та підготування договору з оборудки) 

та клієнтами (наприклад, спілкування з клієнтами, презентація можливих послуг; 

з’ясування потреб і завдань клієнта; презентування та ознайомлення з 

підібраною нерухомістю), колективною взаємодією осіб, залучених до 

проведення маклерських оборудок. При цьому останнє місце в ієрархії потреб 

посідає відповідальність, що може свідчити про недостатню усвідомлюваність 

ріелтором своєї відповідальності у процесі фахової трудової діяльності. 

При з’ясуванні динаміки змін цінностей особистості ріелтора у зв’язку з 

життєвими проблемами встановлено значення по вибірці, які свідчать про рівні 

сформованості нормативних ідеалів та індивідуальних пріоритетів. 

Так, рівні нормативних ідеалів ( за методикою Шварца) (рис. 2.4.5), 

насамперед характеризують такий тип (профіль особистості) ріелтора, який 

змістовно складається з відповідної ієрархії цінностей: а) універсалізм (29,39), 

тобто йому властива спрямованість на розуміння (міжособистісне розуміння, 

взаєморозуміння), що має вияв у терпимості до оточуючих, до соціального 

середовища в цілому; б) самостійність (22,91), яка має вияв у свободі 

особистості, у творчому неспокої ріелтора, у його відкритості до пізнання 

нового, що ґрунтується на наявній свободі думки та вільного вибору своїх дій; 

ця особливість зумовлюється наявною потребою ріелтора в автономності та 

незалежності, що у дослідженнях інших вчених трактується як складова 
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суб’єктивного психологічного благополуччя; в) безпека (22,33) має вияв у 

прагненні до стабільності, постійності порядку, гармонійності функціонування 

соціуму, сім’ї, окремої особистості, що зумовлюється потребою в адаптації до 

середовища, прогнозованості його теперішнього та майбутнього, а отже 

зниженні міри невизначеності, раптовості змін та ускладнень; г) доброзичливість 

(20,15), що має вияв у підтримці та сприянні ріелтора благополуччю інших, тобто 

тих, хто знаходиться у його найближчому соціальному оточенні. Будучи 

спричиненою потребою у позитивній взаємодії така доброзичливість, 

підтримана персональною потребою в афіліації (тобто потребою у створенні 

теплих, емоційно значущих стосунків у професійній міжособистіній взаємодії), 

сприяє досягненню благополуччя групою; д) влада (17,28), як бажаний або той 

соціальний статус, який прагне обійняти ріелтор; йдеться про спрямованість на 

домінування над іншими, над наявними ресурсами тощо, йдеться про потребу у 

проявах лідерських рис, з претензією на домінування; е) досягнення (17,8), 

власне досягнення особистого успіху в контексті значущих соціокультурних 

контекстів, нормативів, зважаючи на які ріелтор прагне отримати соціальне 

схвалення, а отже отримати позитивний зворотній зв'язок з боку довкілля; ж) 

конформність (16,41), що має вияв в орієнтації на найближче, суб’єктивно 

значуще соціальне середовище; йдеться насамперед про обмеження тих своїх дій 

та спонук, які б були здатні порушити існуючу соціальну гармонію. Дослідники 

це пов’язують з груповою потребою до самозбереження та виживання, а також з 

персональною потребою особистості гармонійно співіснувати з іншими людьми, 

у той чи інший спосіб придушуючи, контролюючи можливий вияв власних 

потягів, які могли б виявитися небажаними, а, подекуди, й шкідливими для 

оточуючого значущого середовища; з) традиції (16,06), які мають вияв у 

підтриманні цінностей найближчого соціального оточення (роду, племені та ін.); 

йдеться про прихильність ріелтора до звичаєвих норм, про повагу, прийняття, 

тобто безумовне визнання та повага до своєрідності культурних кодів, що є 

визначальними в існуючій тій чи іншій субкультурі (культурній, релігійній, 

професійній та ін.); і) гедонізм (13,02) має вияв як спрямованість до насолоди 
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життям, отримання задоволення, йдеться власне про чуттєве задоволення, 

системотвірним якого є прагнення фахівця до задоволення своїх біологічних 

потреб, і як наслідок отримання суб’єктивного задоволення від цього; 

к) стимуляція (8,685), тобто йдеться про значущість потреби в новизні, 

активності; прагнення новизни, до повноти життєвих переживань та відчуттів; 

особа прагне до змагальності у своєму житті, що може сприяти підтриманню 

ріелтором більш-менш оптимального рівня активності свого організму; це своєю 

чергою створює умови для забезпечення потреби фахівця у збереженні та 

зміцненні свого здоров'я, а отже і підвищенню його професійної працездатності. 
 

 
 

Рис. 2.4.5 Рівень сформованості нормативних ідеалів (за методикою Шварца) 
 

Виявлені результати за рівнями індивідуальних пріоритетів свідчать про 

те, що ріелтори так само, як і в показниках нормативних ідеалів, мають подібну 

послідовність параметрів (рис. 2.4.6). 

З рисунку видно, що ці параметри, будучи структурованими в однаковий 

спосіб, мають більш виражене навантаженя, тобто в контексті сформованості 

рівня ідеальних пріоритетів ріелтори мають: а) універсалізм (25,72), б) безпеку 

(24,63), в) самостійність (20,09), г) досягнення (19,63); д) доброзичливість 

(18,56), е) конформність (17,19), ж) традиції (16,33), з) гедонізм (15,22), і) владу 

(13,41), к) стимуляцію (13,35). 
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Рис. 2.4.6. Рівень сформованості індивідуальних пріоритетів  
(за методикою Шварца) 

 

 

Рис. 2.4.7 Особливості суб’єктивного благополуччя  

(за методикою М.  Фетискин, Г.  Мануйлов) 
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Визначаючи особливості суб’єктивного благополуччя ріелторів (за 

методикою М. Фетискин, Г. Мануйлов) встановлено супідрядність шкал, які його 

визначають, а саме: 1) напруженість і чутливість (2%); 2) психоемоційна 

симптоматика (6%); 3) зміни настрою (22%); 4) значущість соціального оточення 

(26%); 5) самооцінка здоров’я (22%); 6) задоволеність буденною діяльністю 

(22%). 

Отже, найбільш значущими щодо суб’єктивного благополуччя, і власне 

його емоційної складової у досліджуваних ріелторів є значущість соціального 

оточення (26%), зміни настрою (22%) та самооцінка здоров’я (22%). 

Йдеться про те, що вони, сповідуючи, так зване, «правильне життя» (тобто 

загальноприйняті правила, систему цінностей, яка є визначальною в їхній 

субкультурі та спільноті), маючи власні уявлення про хорошість життя та 

переживання щастя (як переважання позитивних емоцій над негативними) 

найбільше задовольняються тим соціальним оточенням, яке вони отримуються 

завдяки роботі у ріелторському ремеслі. Саме значуще соціальне середовище 

визначає особливості свідомості особистості та змісти її культурних кодів. У 

даному досліджуваному контексті йдеться про так зване визначальне соціальне 

мікросередовище (родину, сім’ю, трудова спільнота та ін.). Саме соціальне 

середовище є визначальним у продукуванні колективного несвідомого, масової 

свідомості тієї чи іншої спільноти. Як результат, йдеться про паттерни поведінки, 

свідомості, діяльності, які є визначальними у життєдіяльності тієї чи іншої 

людини. Більше того, соціальне середовище закономірно і поступально зазнає 

змін, що відбивається на особливостях життєдіяльності його представників 

(наприклад, картина світу, провідні ціннісні орієнтації тощо). У значущому 

середовищі створюються ті міжособистісні зв’язки, які зумовлюють виникнення 

соціальної довіри. Представники спільноти солідаризують навколо 

визначальних уявлень про своє життя та керуються визнаними суспільно 

значущими стереотипами, які прискорють орієнтацію людини у довкіллі, 

спрямовують її активність поведінку та діяльність. Проте, до певної міри, можуть 

звужувати контексти, щодо коректної оцінки соціальної дійсності.  
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Довкілля дає можливість спілкування з абсолютно різними людьми за 

фахом, становою ознакою, культурою і т. ін. Саме таке розмаїття можливостей у 

комунікації є привабливим і визначає позитивне ставлення ріелтора до своєї 

роботи, що своєю чергою, зумовлює його суб’єктивне благополуччя. 

Також важливими є зміни настрою, як чутливість до середовищних 

впливів та самооцінка здоров’я. Це може свідчити про: а) позитивне 

особистіне ставлення ріелтора до своєї роботи; б) наявність обдарованості до 

цієї професійної діяльності; в) позитивний  професіогенез, коли людина, 

виконуючи професійну діяльність здатна особистісно зростати і розвиватися. 

З’ясовуючи особливості комунікативного компоненту психологічної 

готовності до ріелторської діяльності досліджено основні комунікативні 

орієнтації та їхню супідрядність, соціально-психологічні установки в 

мотиваційно-потребовій сфері, характеристики вольової саморегуляції 

ріелторів. 

Вивчення мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікаціях (за 

методикою І.  Ладанов, В. Уразаєва) свідчить, що існує рівномірний розподіл 

середніх показників, а саме орієнтація на прийняття партнера по комунікації 

(М=12,56), орієнатція на адекватність сприйняття і розуміння партнера 

(М=12,44), орієнтація на досягнення компромісу (М=12,85) (таблиця 2.4.1) 

 

Таблиця 2.4.1 

Мотиваційні орієнтації у міжособистісних комунікаціях 

(за методикою І. Ладанов, В. Уразаєва) 

 ор_прий-няття ор_сприй-няття ор_копроміс 

N 
Валідні 200 200 200 

Пропущені 0 0 0 

Середнє 12,56 12,44 12,85 

Медіана 12,00 12,00 12,00 

 

Такі результати свідчать про те, що достатньо рівномірно є сформованими 
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орієнтації на досягнення компромісу у ріелторській праці, фахівці спрямовані на 

врегулювання розбіжностей, суперечностей. Також у них наявна схильність до 

поступок або обміну в домовленостях, щодо проведення маклерських оборудок, 

пошуку та прийняття так званих середніх рішень. При цьому спілкування 

здебільшого ґрунтується на повазі учасників комунікації один до одного, 

уважному ставленні до значущого соціального довкілля. Вцілому, це свідчить 

про прагнення ріелтора до створення позитивних та конструктивних 

взаємостосунків та тривалих взаємин, про прагнення до всебічного вивчення та 

розгляду професійних задач і проблем, здатності зважати та враховувати різні 

точки зору на трактування наявної ситуації. Отже, їм властиві гармонічні 

комунікативні орієнтації у професійній діяльності. 

Отримані дані, щодо дослідження соціально-психологічних установок 

особистості в мотиваційно-потребовій сфері (О.  Потьомкіна) свідчать про те, що 

переважними є орієнтація на результат (М=6,74), орієнтація на процес (М=6,11), 

орієнтація на свободу (М=6,09), орієнтація на егоїзм (М=6,04) (таблиця 2.4.2). 

 

Таблиця 2.4.2 

 

Соціально-психологічні установки особистості в мотиваційно-потребовій сфері 

(О. Потьомкіна) 

 N Середнє Медіана 

Валідні Пропущені 

ор._процес 200 0 6,11 6,00 

ор._результат 200 0 6,74 7,00 

ор._альтруїзм 200 0 4,59 4,00 

ор._егоїзм 200 0 6,04 6,00 

ор._працю 200 0 4,28 4,00 

ор._свободу 200 0 6,09 6,00 

ор._владу 200 0 4,83 4,50 

ор._гроші 200 0 4,41 4,50 
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Отже, ріелтори у своїй професійній діяльності здебільшого спрямовані на 

досягнення результату, навіть у ситуаціях, які є не достатньо сприятливими для 

цього. Це свідчить про стресостійкість, наполегливість, навіть завзятість. З усім 

тим, прагнення та воля до мети можуть виявлятися в дещо негативних 

контекстах, наприклад, у ситуаціях сформованої домінантності щодо досягнення 

мети ріелтор може не відчувати інше середовище, інші контексти (наприклад, 

комусь ненавмисне нашкодити тощо).  

Проте, майже така ж міра сформованості орієнтації на процес означає, що 

ріелтор виконує діяльність із зацікавленістю (переважно із внутрішньою 

вмотивованістю, яка переважно пов’язана з зароблянням коштів, що з’ясовано у 

вище описаних результатах). Встановлена спрямованість на процес характеризує 

працівника як обізнаного фахівця у трудовому процесі, змісті виконуваної 

професійної діяльності. Такий майже рівномірний розподіл соціально-

психологічних установок особистості ріелтора в його мотиваційно-потребовій 

сфері свідчить про фаховість, уважність, скрупульозність у роботі, що є 

системотвірними складовими цього фаху, і водночас структурованості процесу, 

з огляду на завдання щодо досягнення поставленої мети. Тобто він не може 

захопитися процесом, або якимось одним його з етапів (можливо в силу того, що 

це найбільше йому подобаєтьчся в діяльності ріелтора), і втратити орієнтацію 

щодо досягнення цілі (пошуку житла потрібних параметрів, часових кореляцій, 

фінансових та ін.). З іншого боку, процесуальна спрямованість свідчить про 

обдарованість до праці, і ріелторської праці зокрема. Йдеться про зацікавленість 

діяльністю, схильністю до скрупульозної, так званої рутинної, проте важливої 

роботи (оскільки ця робота пов’язана з великими фінансовими оборудками, 

ризиками тощо), особистісною залученістю до праці. 

З усім тим, робота ріелтора дає можливості віднайти аспекти свободи 

(особистісної, за умов обдарованості до діяльності; професійної свободи). Отже, 

робота ріелтора у традиційному сенсі організації трудового процесу є слабо 

структурованою темпорально, а отже дає можливості людині для здійснення 

самосітйного таймменеджменту, структурування свого часу (особистістного і 
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професійного) та часу значущого довкілля, з яким він комунікує. Вищеотримані 

результати та орієнтація на свободу дають достатньо рідкісне поєднання 

свобода/гроші, що є гармонійним для роботи ріелтора. 

Встановлена орієнтація на егоїзм підтверджує попередні дані стосовно 

того, що ріелтори працюють засобами свого особистого часу, ресурсу, коли 

професійні задачі поширюються і на приватне, особисте життя працівника. При 

виробленні та прийнятті того чи іншого рішення ріелтор насамперед схильний 

враховувати те, як саме наслідки цього рішення відіб’ються на його 

персональному житті і на ньому персонально. Такий, так званий, розумний 

егоїзм є продуктивним у цілісній професійній діяльності ріелтора. 

Порівняння ріелторів за їхнім попереднім фахом свідчить про те, що 

найбільше спрямовані на процес ті фахівці, які в минулому були психологи, 

інженери, прораби; спрямовані на результат ті ріелтори, які в минулому були 

музиканти, косметологи, директори, фотографи, інженера, бухгалтера, 

економісти (рис. 2.4.8). 

 
Рис. 2.4.8 Соціально-психологічні установки особистості в мотиваційно-

потребовій сфері за попередньою професійною діяльністю 
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Спрямовані на егоїзм (рис. 2.4.9) ті фахівці, які в минулому були психолог, 

прораб, будівельник, секретар-референт, бухгалтер, економіст, перекладач, 

педагог, косметолог, директор, менеджер-продавець. Спрямованість на 

альтруїзм, переважно виявляють ті, ріелтори, які в минулому працювали у сфері 

реклами, туризму, а також за фахом юриста, фотографа. 

  

 
Рис. 2.4.9 Соціально-психологічні установки особистості в мотиваційно-

потребовій сфері за попередньою професійною діяльністю 

 

А також за критерієм попереднього фаху встановленно відмінності в 

соціально-психологічних установках особистості ріелтора в його мотиваційно-

потребовій сфері щодо орієнтації на працю (Рис.2.4.10)  – це переважно властиво 

у минулому психологам, будівельникам, юристам. Саме ці ріелтори здатні 

жертвувати своїм особистим часом заради роботи. І, в крайньому випадку, вони 

можуть навіть бути трудоголіками, що, своєю чергою, може свідчити про наявні 

проблеми в інших сферах життєдіяльності ріелтора, які він намагається 

компенсувати надмірною відданістю ріелторський справі. Важливим у 

діяльності для цих ріелторів, є насамперед залученість до спільноти ріелторів, 
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трудовий процес в цілому, схвальний зворотній зв’язок від колег, процесуальні 

особливості роботи, тоді як результативність його роботи, напрацювання 

відповідних клієнтських та інших баз даних може бути достатньо посередньою, 

а то й взагалі не бути індикатором його трудоздатності. 

Орієнтація на свободу характерна тим ріелторам, які в минулому були у 

сфері реклами, туризму, працювали за фахом психолога, косметолога, директора, 

менеджера, продавця, відсутність попереднього фаху, бухгалтер, економіст. 

Можливо тому, що попередній фах був достатньо жорстко темпорально і 

просторово регламентованим. І тому соціально-психологічна установка на 

свободу, ставши однією з особистісних цінностей працівника зумовила зміну 

поперднього фаху на ріелторський. Що є традиційним, щодо узгодженості 

соціально-психологічних установок, зокрема установок на працю і на свободу. 

Саме ці ріелтори є показником традиційного співвідношення згаданих 

установок. Проте в цілому по вибірці, як вище зазначено, для ріелторів 

характерним є більш рідке поєднання соціально-психологічних установок на 

свободу і гроші. 
 

 
Рис. 2.4.10 Соціально-психологічні установки особистості в мотиваційно-

потребовій сфері за попередньою професійною діяльністю 
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Співвідношення орієнтацій на владу та на гроші (Рис.2.4.11) свідчить про 

те, що ті ріелтори, які у попередній діяльності мали фах музиканта, прораба, 

директора, секретар-референта, перекладача, педагога, відсутність попередньої 

роботи, менеджера, продавеця, – всі вони орієнтовані на владу. Тому, прагнуть у 

роботі керувати процесом, керувати іншими людьми. Інколи, ріелторська 

оборудка може функціонувати як маніпулювання ріелтором цим соціальним 

середовищем, його творенням тощо. Такі особи потенційно прагнуть до 

керівництва, що може стати підгрунтям для вертикального професійного 

кар’єрного зростання, для них особистісною цінністю є можливість за 

допомогою фаху ріелтора впливати на середовище, керувати ним. Що може 

виявитися як сприятливим, так і достатньо небезпечним показником, оскільки 

занадто захоплення маніпулюванням може свідчити про особистісні проблеми 

ріелтора, які він втілює в своїй трудовій діяльності. Установка на керування 

інколи може суперечити установкам інших комунікаторів ріелторської 

оборудки. 
 

 
Рис. 2.4.11 Соціально-психологічні установки особистості в 

мотиваційно-потребовій сфері за попередньою професійною діяльністю 

 

З усім тим, ті ріелтори, які у попередній діяльності мали фах психолога, 
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директора, інженера, товарознавця, фотографа, – всі вони орієнтовані на гроші 

(що може означати, що в попередні професійній діяльності не співпадали 

зароблені кошти та запити і потреби особистості в грошах). А це, своєю чергою, 

свідчить про так звану зовнішню мотивацію професійної діяльності ріелтора, 

коли об’єктивна нестача коштів у людини, масовість професії ріелтора, стають 

тими стимулами, завдяки чому в особистості формується враження про 

можливість вирішення проблеми коштів, займаючись ріелторською справою.  

 У дослідженні особливостей вольової саморегуляції ріелторів, 

встановлено, що в цілому загальна міра оволодіння своєю поведінкою у різних 

обставинах і довкіллєвих ситуаціях є достатньо високою (М=11,72). Це свідчить 

про те, що у них наявні здібність і здатність свідомо керувати своїми діями, 

станами та спонуками. Вираженість таких рис характеру як наполегливість 

(М=7,93) та самовладання (М=6,26) також підтверджують встановлену загальну 

високу вольову особливість ріелторів. (таблиця 2.4.3) 

Таблиця 2.4.3 

Особливості вольової саморегуляції ріелторів  

(за методикою А.  Звєрьков, Е. Ейдман). 

 В_саморегуляція_во

л 

Н_наполегливість С_владання 

N 
Валідні 200 200 200 

Пропущенні 0 0 0 

Середні 11,72 7,93 6,26 

Медіана 12,00 8,00 6,00 

 

Такі результати свідчать про те, що це переважно особистісно зрілі фахівці, 

які прагнуть автономності, самостійності. Їм характерна впевненість в своїх 

силах, високий фон активності, раціональність та реалістичність в оцінці 

ситуації, що також є конструктивним у структуруванні системи професійних 

субзадач, розв’язання яких сприятиме досягненню поставленої мети. Здатність 

до рефлексіїї (особистісної і професійної) сприяє тому, що такі ріелтори здатні 

планомірно та поступально реалізовувати свої цілі, наміри, плани. Вони вміють 
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розподіляти зусилля та мають здатність контролювати свої дії, вчинки, брати 

відповідальність за самостійно вироблені та прийняті професійні рішення. У 

ситуаціях постійної невизначеності, оскільки це є специфікою роботи ріелтора, 

це може призводити до підвищення тривожності, напруженості, оскільки 

вираженим є бажання все контролювати (і у власній поведінці, і в поведінці 

інших), що підтримується сталістю його намірів. 

За субшкалою «наполегливість» (М=7,93) встановлено, що ріелтори 

прагнуть до завершення розпочатої справи. Їм властива висока сила намірів. 

Отже, їм властива роботоздатність (як фізіологічне поняття), дієздатність 

(психологічне поняття) та працездатність (як соціальне поняття) . Вони здатні 

активно рухатися до наміченої мети. Негаразди та перешкоди, з якими 

стикається ріелтор трактуються ним як мобілізатори, як нормальні обставини. 

Інколи, вони здатні за будь-яких обставин досягати мети. Ці працівники, 

насамперед, зорієнтовані на дотримання соціальних норм (писаних а неписаних), 

самі ними необхідно і достатньо володіють. Здатність до врахування цих норм у 

професійній діяльності свідчить про гнучкість професійної поведінки ріелтора. 

Показник самовладання (М=6,26) свідчить про те, що ріелторам властивий 

високий рівень довільного контролю своїх емоційних реакцій та станів (що 

сприяє коректному спілкуванню з оточенням). Це емоційно виважені 

особистості, які мають здатність до самовладання у різних професійних 

ситуаціях. Доконечна невизначеність, ситуаційність у діяльності ріелтора не 

стала на заваді їхньому спокою, впевненості, готовності до сприйняття нового, 

невідомого. Свобода поглядів, здібність до творчості, чутливість до інновацій, – 

усе це робить ріелтора конкурентоздатним на сучасному ринку праці. Водночас, 

тяжіння до самоконтролю, свідоме структурування своє активності (що більшою 

мірою унеможливлює спонтанність та імпульсивність у поведінці фахівця). 

Проте, можлива й творчість зі знаком «мінус», що може призводити до 

радикалізму, підвищенню емоційної напруженості, а далі – втомлюваності, 

емоційного і професійного вигорання. В цілому встановлений показник свідчить 

про вміння ріелтора вибудовувати стосунки з оточенням, коректно реагувати на 
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ситуації міжособистісної та ділової комунікації. 

З’ясування особливостей соціальної довіри (за методикою Роттера) 

свідчить про те, що в цілому вона є наявною та необхідно й достатньо 

сформованою (М=64,78) (таблиця 2.4.4) 

  

Таблиця 2.4.4  
Особливості соціальна довіри ріелторів (за методикою Роттера) 

N 
Валідні 200 

Пропущенні 0 

Середнє 64,78 

Медіана 63,00 

Мода 62 

Стд. відхилення 6,338 

 

Зокрема, йдеться про особистісну характеристику ріелтора, яка завдяки 

дії його когнітивних чинників, свідчить про формування його реакції на 

впливи довкілля, де визначальним чинником (за Дж. Роттером) є очікування 

людини стосовно потрібного їй майбутнього. Отже, довіра у міжособистісних 

взаєминах є узагальненими очікуваннями людни, відносно того, наскільки 

вона може покластися на обіцянки, угоди, заяви. Йдеться саме про довіру, як 

ситуацію, коли немає підстав не вірити іншій особі (на противагу 

довірливості, як наївній, безрозсудній вірі, стосовно всього, що говорять і 

роблять інші) [163]. Соціальна довіра в людських взаєминах це, насамперед, 

середня міра її сформованості, оскільки в іншому випадку, суспільство не 

здатне нормально функціонувати в цілому (за Дж. Роттером). Середній 

показник (М=64,78), отриманий за результатами діагностики ріелторів дає 

підстави зауважити що: вони менше, ніж інші схильні вдаватися до кривди 

(брехні) та шахрайства; надають іншим додатковий шанс в ситуації та 

шанують права інших; менше ніж інші відчувають себе обділеними, 

нещасними, непристосованими та є більш привабливими і популярними, 

більш надійними; вони необхідно і достатньо довірливі та інтелектуально 

розвинені, тобто мають позитивні й бажані властивості з боку інших.  

У результаті кореляційного аналізу (додаток 4) при поділі вибірки за 
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критерієм стажу, тобто перебування особистості у професійній діяльності 

ріелтора встановлено змістовні та структурні особливості психологічної 

готовності до фахового її виконання. 

Група осіб зі стажем роботи до трьох років у ріелторській діяльності має 

такі прямі значущі зв’язки у структурі психологічної готовності, а саме: 

екстраверсія з соціально-психологічними установками на егоїзм (,546) і на 

свободу (,635); також пов’язані експресивність та самостійність (,654); 

мотивація на фінанси з соціально-психологічною установкою на свободу 

(,876); досягнення особистого успіху з соціально-психологічною установкою 

на гроші (,832); соціально-психологічна установка на результат з 

мотиваційною орієнтацією у міжособистісних стосунках на прийняття 

партнера (,537) та з орієнтацією на гроші (,765); орієнтація на егоїзм з цінністю 

гедонізму (,465) та наполегливістю у комунікації (,521); соціально-

психологічна установка на свободу з цінністю безпеки (,425), з соціально-

психологічною установкою на гроші (,445), соціально-психологічна установка 

на гроші, своєю чергою пов’язана з зовнішньою позитивною мотивацією 

діяльності (,421); цінність універсалізму з розвиненою соціальною перцепцією 

(,387); цінність самостійності з цінністю досягнення (,498), а цінність 

досягнення, своєю чергою з соціальною чутливістю у структурі соціального 

інтелекту (,432); цінність безпеки з зовнішньою позитивною мотивацією 

(,412); мотиваційна орієнтація у міжособистісній взаємодії на компроміс з 

наявною соціальною перцепцією у структурі соціального інтелекту (,335); та 

зворотній, негативний зв’язок між відносинами з керівництвом та соціальною 

чутливістю (,546); наявною соціальною перцепцією у структурі соціального 

інтелекту та мотиваційною орієнтацією у міжособистісній взаємодії на 

компроміс (,335). 

Група осіб зі стажем роботи від 15 до 25 років у ріелторській діяльності 

має такі прямі значущі зв’язки у структурі психологічної готовності, а саме: 

екстраверсія/інтроверсія з орієнтацією у міжособистісній взаємодії на 

сприйняття (,435), з цінністю самостійності (,532) та з внутрішньою 
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мотивацією діяльності (,568); самоконтроль як особистісна властивість 

пов’язана з соціальним мисленням у структурі соціального інтелекту (,702), з 

соціально-психологічною установкою на свободу (,835), з мотивацією 

відповідальності діяльності (,698); експресивність/практичність пов’язана з 

соціальною пам’яттю (,598) і з соціальним мисленням (,805) у змісті 

соціального інтелекту та з соціально-психологічною установкою на процес 

(,734); мотиваційна орієнтація на фінанси пов’язана з соціально-

психологічною установкою на процес (,445), на результат (,602), на свободу 

(,645), та на гроші (,689); мотиваційна орієнтація на суспільне визнання 

корелює з соціально-психологічною установкою на свободу (,513); 

мотиваційна орієнтація на зміст роботи пов’язана з соціально-психологічною 

установкою на процес (,713), на результат (,811), на свободу (,465) та з 

внутрішньою позитивною мотивацією (,672); соціально-психологічна 

установка на результат пов’язана з соціально-психологічною установкою на 

свободу (,495), яка своєю чергою пов’язана з цінністю самостійності (,864), 

яка своєю чергою пов’язана з загальною вольовою саморегуляцією (,598) та 

наполегливістю (,743); соціально-психологічна установка на егоїзм пов’язана 

з цінністю самостійності (,812); цінність доброти пов’язана з зовнішньою 

позитивною мотивацією (,634); цінність універсалізму пов’язана з соціальною 

чутливістю (,674) та з цінністю безпеки (,498); цінність самостійності 

пов’язана з зовнішньою позитивною мотивацією (,679); цінність влади з 

внутрішньою мотивацією (,432). 

Обернений зв’язок мають цінність доброти з цінністю універсалізму 

(,435); цінність влади з соціальною чутливістю у структурі соціального 

інтелекту (,591). 

Міра розвиненості змістовних компонентів психологічної готовності до 

ріелторського фаху зумовлює формування відповідних видів компетенцій. Так, 

встановлено прямий зв’язок: а) когнітивного та особистісно-професійного 

компонентів (,564), що свідчить про сформованість спеціальної та загальної 

(комунікативний компонент) професійних компетенцій; б) параметрів 
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когнітивного компоненту, що свідчить про наявність когнітивної компетенції; 

особистісно-професійного та комунікативного компонентів психологічної 

готовності (,768), тобто йдеться про розвиненість соціально-комунікативного 

виду компетенції; в) когнітивного та особистісно-професійного компонентів 

готовності (,862), тобто соціально-інформаційної компетентності; а зв’язки між 

параметрами особистісно-професійного компоненту свідчать про розвиненість 

індивідуально/особистісно-професійної компетентності (,512). 

 

2.5. Типи (фактори) психологічної готовності до ріелторської 
діяльності 

  

У дослідженні психологічної готовності до реілторського фаху 

здійснено спробу з’ясувати та розкрити зміст її основних факторів. 

Психологічна готовність до ріелторської діяльності є інтегрованою якістю 

особистості, що спрямована на коректне розв’язання універсальних 

професійних задач ріелтора засобами здобутих професійних компетенцій та 

містить три складові – особистісно-професійну, когнітивну, комунікаційну.  

У результаті проведення емпіричної частини дослідження встановлено 

основні фактори до яких увійшли п’ять шкал особистісного опитувальника 

(Велика п’ятірка), фактори тесту Герцберга, О.  Потьомкіна, Шварца, вольової 

саморегуляції, мотиваційних орієнтацій, мотивації професійної діяльності. Всі 

інші методики та шкали не увійшли до факторного аналізу з огляду на 

відсутність нормального розподілу (велике стандартне відхилення); чи сама 

шкала тесту є порядковою, а не кількісною. Після першого розподілу факторів 

було виокремлено 54 фактора. Проте з графіка дисперсії видно, що значуща 

відмінність факторів закінчується після четвертого. Тому, наступним кроком 

стала фіксація отриманих результатів саме на чотирьох факторах. 

Встановлення факторів психологічної готовності до професійної 

діяльності ріелтора здійснено на основі факторного аналізу емпіричних даних 

методом головних компонент. Вибірку склали лише досліджувані з високими 
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значеннями показників психологічної готовності. Так, у збірній групі фахівців 

отримано достовірні результати, оскільки показник міри вибіркової адекватності 

КМО 0,71, а Sig критерію сферичності Бартлетта менше за 0,5. У цілому 

виокремлено чотири фактори, внесок яких у загальну дисперсію даних 77,5 % . 

Зміст встановлених факторів свідчить про детермінантну природу 

психологічної готовності до фахової діяльності ріелтора. 

Перший фактор (факторне навантаження 32,9%) має назву «еталонність» 

– свідчить про те, що ріелторська діяльність є практично спрямованою 

діяльністю (,842), з фінансовою мотивацією (,689) та цінністю фінансово-

економічної складової особистості – гроші (,602), в якому достатньо значущим 

є соціальне середовище (,754). Така професійна діяльність дає можливість 

особистості задовольнити потреби в свободі (,747) та самоповазі (,732). 

Йдеться про свободу та самостійність особистості у діяльності, що може 

свідчити про прагнення ріелтора до саморозкриття та саморозвитку у процесі 

здійснення ріелторської роботи; про особистісну обдарованість до цього фаху. 

Ефективна діяльність ріелтора насамперед пов’язана з його самостійністю 

(,542), незалежністю, здібністю та здатністю діяти поза ситуаційними впливами, 

що частково також може свідчити про здатність до автономності особистості 

працівника. Це супроводжується емоційною стійкістю (,586), тобто наявністю 

можливостей особистості до саморегулювання своєї емоційної сфери при 

виконанні професійних завдань різної складності (що зумовлюється мірою 

відповідальності, темпоральними характеристиками процесуального аспекту 

діяльності тощо). Йдеться про особистісну властивість, яка свідчить про 

наявність ефективної взаємодії емоційно-вольових процесів психіки працівника, 

яка своєю чергою детермінує успішність та ефективність виконання професійної 

діяльності ріелтора в різних емотивно змістовних контекстах. 

Встановлена спрямованість на досягнення особистого успіху (,563) 

завдяки виконанню професійної діяльності свідчить про визнання здобутків 

фахівця з боку значущого середовища, про його зацікавленість роботою, – усе це 

сприяє зростанню задоволеності від виконуваної діяльності, і своєю чергою 
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вмотивовує працівника до ще більш активної трудової діяльності. 

Таблиця 2.5.1 

Матриця компонент  
 Компонента 

1 2 3 4 

Екстраверсія1 ,685    ,556 

Прихильність2    -,324 

Добросовісність3     -,421 

Нейротизм4     

Відкритість_досвіду5 ,653     

А_фінанси ,689    

Б_сусп. визнання   ,507   

В_відповідальність      

Г_від_з_кер     ,363 

Д_підвищення     

Е_досягнення особ усп ,563 ,542   

Ж_зміст роботи ,594  ,407 -,403 

З_співпраця      

ор._процес  ,641   

ор._результат   ,607   

ор._альтруїзм    ,629 

 ор._егоїзм    ,421 ,389 

ор._працю    ,451 

ор._свободу ,708   ,491  

ор._владу    ,598  

ор._гроші ,602  ,453 ,642 ,399 

конформність1.1  ,751,  ,445 

традиції1.2     

доброта1.3    ,327 

універсалізм1.4 ,714   ,438 

самостійність1.5 ,542    ,432 

стимуляція1.6     

гедонізм1.7 ,453   ,533 

досягнення1.8      

влада1.9 ,     

безпека1.10  ,436   

знач. соц. оточення;  ,754    

 задов. буд дійсністю ,576    

В_саморегуляція_вол ,656    

Н_наполегливість ,498  ,405  

С_самовладання ,627   ,499 

ор_прийняття     

ор_сприйняття  ,661   

ор_копроміс ,678    

Тест_11.ВМ ,546    

Тест_11.ЗПМ  ,728  ,512 

Тест_11.3НМ     

Тест_11.4 ,464    

Тест_11.5 ,563    

Тест_11.6 ,442    

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 
a. Извлеченных компонент: 4 
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Екстраверсія (,685), відкритість досвіту (,653) та гедонізм (,543), як 

здатність отримувати задоволення від виконуваного трудового та виробничого 

процесу, від перебування у специфічному виробничому середовищі також 

свідчать про обдарованість до ріелторського ремесла. 

Саморегуляція (,656), наполегливість (,498), орієнтація на компроміс (,678), 

як чутливість до оточуючих та колег по комунікації, що детермінуються 

внутрішньою, а отже особистісно значущою мотивацією (,446) сприяють 

стресостійкості, конкурентоздатності працівника на сучасному ринку праці. Такий 

працівник здатен коректно оцінювати стани та наміри співрозмовників, маючи 

розвинену соціальну пам’ять у структурі соціального інтелекту; зважаючи, 

насамперед на невербальний супровід комунікації (,563); відчувати та 

усвідомлювати процес та характер перебігу комунікації, що створює основи для 

коректного розуміння мовленнєвої експресії, встановлення коректних значень та 

смислів меседжів співрозмовників (,442), тобто йдеться про розвинене соціальне 

мислення; а також можуть усвідомлювати та керувати структурою міжособистісної 

взаємодії в динаміці (,465), спираючись на трактування смислів комунікацій у 

різних виробничих ситуаціях (наприклад, при включенні або виходу різних 

суб’єктів взаємодії із загального процесу інтеракції). Такі працівники здатні 

організовувати складно опосередковані і складно структуровані комунікації, що є 

вкрай необхідним для специфіки ріелторського фаху. Вони здатні до 

антиципаційної, прогностичної діяльності, мають здатність не лише до аналітичної, 

а й до конструктивної мисленнєвої діяльності (добудовуючи ті аспекти ситуації, які 

не проговорюються або свідомо їх уникають клієнти по оборудці), що зумовлює 

ефективність в організації та управлінні ріелторською діяльністю в цілому. 

Другий фактор (факторне навантаження 22,5%) має назву «гуманістичність» 

– означає також спрямованість фахівця на середовище, на адекватність сприйняття 

і розуміння інших, пізнання результатів та особливостей поведінки у довкіллі. 

Здатність до обмежування тих дій та вчинків, які б могли викликати деструктивні 

наслідки взаємодії в комунікації, потреба у гармонійній взаємодії з оточенням, 

пригнічення соціально-руйнівних схильностей, конформність (,751) – здебільшого 
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сприяють систематизації та стабілізації професійної комунікації. Це своєю чергою 

підкріплюється орієнтацією на адекватність сприйняття і розуміння партнера 

(,661), спрямованістю на пізнання результатів поведінки (,607) та на отримання 

коректного зворотного зв’язку від довкілля та здобуття суспільного визнання (,507). 

З усім тим, зовнішня позитивна мотивація (,728) свідчить про наявність 

сприятливого оточення щодо здійснення ріелторської справи, що супроводжується 

стабільністю, безпекою (,436), більш менш гармонійністю спільноти, самої людини 

та тих спільнот, до яких вона (завдяки професії ріелтора) зобов’язана звертатися та 

здійснювати необхідні комунікації. Це свідчить про потребу у прогнозованості 

ситуацій, зниженні ризиків та різного роду раптовостей. 

Також цим фахівцям властиве прагнення до досягнення особистого успіху 

(,542) перебуваючи у ріелторській справі, що супроводжується орієнтацією на 

виробничий процес (,641) та значущістю його фінансового супроводу, грошей в 

цілому (,453). 

Третій фактор (факторне навантаження 11,4%) «прагматичність» 

виокремлює практичну специфічність діяльності ріелтора в аспекті матеріальної 

орієнтації та орієнтацій на владу, свободу та на зміст роботи. Орієнтація на гроші 

(,642), соціально-психологічна установка особистості в орієнтації на владу (,598), 

тобто бажання контролювати середовище та впливати на оточуючу дійсність 

свідчить про наявність лідерських здібностей (в кращому випадку) у суб’єкта 

ріелторської діяльності. Прагнення стабілізувати ситуацію, у певний спосіб 

впливаючи та організовуючи її, ріелтор прагне консерватизму (,502), і водночас 

домінантна соціально-психологічна установка на свободу (,491) свідчить про те, 

що фахівець слабо переносить обмеження у своїй діяльності, не говорячи про 

посягання на його незалежність. Тобто, встановлено майже однакову значущість 

у ріелторській справі соціально-психологічних установок на гроші, свободу та 

владу, важливістю змісту роботи (,407). Це супроводжується значущістю та 

зосередженістю працівника на своїх особистих інтересах, на так званому егоїзмі 

(,421), що має вияв у способах та стратегіях вироблення і прийняття професійних 

рішень, коли вони необхідно й достатньо будуть зорієнтовані ним на свої 
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приватні детермінанти та будуть неодмінно враховані свої інтереси в 

ріелторських оборудках. Це переважно працездатний працівник, якому властиве 

активне прагнення до досягнення означених цілей, він наполегливий (,405), 

прагне до долання перешкод, невизначеностей, при цьому будучи обізнаним у 

значущих соціальних контекстах, в яких він здійснює роботу, та враховуючи 

традиції, правила, звичаєві норми тих спільнот, з якими приходиться 

взаємодіяти. 

Четвертий фактор (факторне навантаження 10,7 %) «альтруїстичність» 

(,629), означає здатність ріелтора до діяльності заради і на благо інших, що в 

суспільстві споживачів, є достатньо оригінальним явищем, оскільки ріелтор 

спрямовує свою діяльність заради набуття добробуту іншими (,556), зовнішня 

позитивна мотивація (-,512); а також йому характерні відкритість новому 

досвіду. Проте це все неодмінно супроводжується розвиненим самоконтролем 

(,499), самостійністю (,432), сформованою і значущою орієнтацією на 

процесуальні характеристики виробничої діяльності ріелтора, орієнтацією на 

працю (,451), на фінансово-економічний бік своєї діяльності, гроші (,399). 

Отже, емпіричним шляхом встановлено чотири фактори психологічної 

готовності до ріелторської діяльності фахівця, а саме: «еталонність», 

«гуманістичність», «прагматичність», «альтруїстичність», що в цілому можна 

вважати різними аспектами професійних компетенцій фахової діяльності 

ріелтора. 

У результаті проведення факторного аналізу особливостей психологічної 

готовності до професійної діяльності ріелтора групи осіб 20-30 років, тобто тих 

ріелторів, які мають стаж до 3 років отримано низькі результати, що й стало 

основою для їхнього відбору до тренінгової групи. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Організація дослідження передбачала формування вибірки 

досліджуваних та добору методичного інструментарію, методик дослідження 
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відповідно поставлених завдань. 

2. У дослідженні взяли участь 200 осіб від 20 до 60 років, 40 чоловіків        

(20 %) і 160 жінок (80 %). 

-  За критерієм віку вибірку розподілено на три групи, а саме: а) 20–30 років 

(38,0%); б) 30–45 років (42,0 %); в) 45–59 років (20,0 %);  

- за ознакою стажу: а) 50 (25,0 %) – до трьох років (відсутність стажу, 

перепідготовка з іншої професії, працевлаштування безробітних); б) 54 (26,0%) 

– 10 років; в) 50 (25,0 %) – 15 років; г) 46 (24,0 %) – 20 – 25 років. 

3. З метою перевірки коректного використання дібраного методичного 

інструментарію, визначення їх відповідності стосовно мети та сформульованих 

завдань дослідження, було проведено пілотажне дослідження. Завдяки цьому 

здійснено уточнення щодо правильного інтерпретування та розуміння текстів 

методик, змісту запитань, здійснено запобіжні заходи, що убезпечили від 

помилок сприйняття, розуміння змістового і змістовного аспектів тестових 

процедур. У такий спосіб здійснено уточнення технічних та організаційних 

аспектів стосовно прикладної частини дослідження, з’ясовано можливу міру 

продуктивності, уточнено терміни виконання дослідницьких завдань. 

4. Для реалізації емпіричної частини дослідження обрано такі 

психодіагностичні методики: «Тест Гілфорда» (Дж. Гілфорд); тест «Велика 

п’ятірка / 5PFQ» ; «Тест Герцберга» (Герцберг); тест «Діагностика соціально-

психологічних установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері» 

(О. Потьомкіна); тест «Ціннісний опитувальник Шварца» (Ш. Шварц); 

«Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір в модифікації А. Реана); 

«Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікаціях» 

(І. Ладанов, В. Уразаєва); тест «Дослідження вольової саморегуляції» 

(А. Звєрьков, Е. Ейдман). 

Когнітивна складова психологічної готовності до ріелторської діяльності 

(предметно-професійна обізнаність, соціальний інтелект) характеризується 

помірно вираженими параметрами, а саме: соціальна чутливість, соціальна 

перцепція, соціальна пам’ять, соціальне мислення, тобто досліджуваним 
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властиві інтелектуальні здібності, які зумовлюють коректність сприймання, 

усвідомлення та розуміння поведінки інших осіб. 

Особистісна складова психологічної готовності до ріелторської діяльності 

має свою специфічність, а саме: екстраверсія, прихильність, 

добросовісність/самоконтроль, нейротизм, відкритість досвіду. Співвідношення 

видів мотивації має такий вигляд: ВМ ˃ ЗПМ ˃ ЗНМ, тобто у професійній 

діяльності ріелтора переважає внутрішня мотивація, яка підкріплюється 

зовнішньою позитивною мотивацією. Структура мотивації професійної 

діяльності ріелтора має відповідну міру сформованості, де визначальними 

виявилися фінансові мотиви (які належать до зовнішніх мотиваторів трудової 

діяльності), що свідчить про нагальну потребу працівника у задоволенні своїх 

матеріальних потреб (тобто в оформленні оборудки та отриманні матеріальних 

зисків). 

Динаміка змін цінностей особистості ріелтора у зв’язку з життєвими 

проблемами встановлено значення по вибірці, які свідчать про рівні 

сформованості нормативних ідеалів та індивідуальних приорітетів. Рівні 

нормативних ідеалів характеризують такий тип (профіль особистості) ріелтора, 

який змістовно складається з відповідної ієрархії цінностей: універсалізм, 

самостійність, безпека, доброзичливість, влада, досягнення, конформність, 

традиції, гедонізм, стимуляція. Найбільш значущими щодо суб’єктивного 

благополуччя, і власне його емоційної складової у досліджуваних ріелторів є 

значущість соціального оточення, зміни настрою та самооцінка здоров’я. 

Комунікативний компонент психологічної готовності до ріелторської 

діяльності містить основні комунікативні орієнтації та їхню супідрядність, 

соціально-психологічні установки в мотиваційно-потребовій сфері, 

характеристики вольової саморегуляції ріелторів. 

Мотиваційні орієнтації у міжособистісних комунікаціях мають 

рівномірний розподіл середніх показників, а саме орієнтація на прийняття 

партнера по комунікації, на адекватність сприйняття і розуміння партнера, на 

досягнення компромісу. 
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У соціально-психологічних установках особистості в мотиваційно-

потребовій сфері переважними є орієнтація на досягнення результату, навіть у 

ситуаціях, які є не достатньо сприятливими для цього. 

Порівняння ріелторів за їхнім попереднім фахом свідчить про особливості 

їхньої спрямованості. Загальна міра вольовї регуляції, оволодіння своєю 

поведінкою у різних обставинах і довкіллєвих ситуаціях є достатньо високою, 

що підтверджує вираженість таких рис характеру як наполегливість та 

самовладання. Соціальна довіра є наявною та необхідно й достатньо 

сформованою. 

Встановлена в результаті емпіричного дослідження кореляція різних 

параметрів особистісно-професійного компоненту доводить наявність 

індивідуально-професійної готовності учасників дослідження, а зв’язки між 

параметрами когнітивного компоненту свідчать про наявність когнітивної 

готовності. Прямий зв’язок когнітивного та особистісно-професійного 

компонентів готовності засвідчує сформованість соціально-інформаційної 

готовності, а позитивна кореляція особистісно-професійного та комунікативного 

компонентів психологічної готовності свідчить про наявність соціально-

комунікативного виду готовності. Таким чином, з огляду на концептуальну 

модель дослідження можна стверджувати про сформованість у ріелторів 

загальної (соціально-комунікативної) та спеціальної (соціально-інформаційної) 

психологічної готовності. 
5. Засобами    факторного    аналізу    методом    головних      компонентів  

встановлено змістовні та структурні особливості психологічної готовності до 

фахового виконання діяльності ріелтора (вибірку склали ті досліджувані, які 

мають високі значення досліджуваних показників; внесок факторів в опис 

загальної дисперсії даних становить 77,5 %). За результатами факторного аналізу 

виокремлено чотири фактори: 1) «еталонність» (32,9%); 2) «гуманність» (22,5%); 

3) «прагматичність» (11,4%); 4) «розумна альтруїстичність» (10,7 %). Вважаємо, 

що виявлені типи психологічної готовності фахівця до ріелторської діяльності в 

цілому описують різні психологічні аспекти сформованості професійної 
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готовності особи до фахової діяльності ріелтора. 

Отже, врахування змісту факторів психологічної готовності до 

професійної діяльності ріелтора (які встановлено на вибірці, яку склали лише 

досліджувані з високими значеннями показників психологічної готовності) 

свідчать, про можливі напрями розвитку змістовних та структурних компонентів  

психологічної готовності до ріелторської діяльності як інтегрованої якості 

особистості. З урахуванням цього було розроблено тренінгову програму для двох 

груп ріелторів, а саме: для фахівців, які мають стаж до трьох років роботи та для 

фахівців, хто має стаж роботи 15-25 років (з метою перевірки якості 

спрямованого впливу тренінгової програми. 

 

Результати експериментальних досліджень даного розділу наведено в 

таких публікаціях:  

1. Бєлік Н. О. Зміст і структура психологічної готовності до фахової 

рієлторської діяльності. Проблеми політичної психології, 2020. Випуск 9. 23(1). 

С. 126–145. https://doi.org/10.33120/popp-Vol23-Year2020-49 

2. Бєлік Н. О. Особливості формування психологічної готовності до 

виконання ріелторської діяльності. Вісник Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського. 2020. № 6. С. 4–10.  

3. Бєлік Н. О. Психологічні особливості підготовки особистості до 

здійснення професійної діяльності ріелтора. Актуальні проблеми психології: зб. 

наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Том XIV: 

Методологія і теорія психології. Випуск 4. Київ-Ніжин. С. 5–15. 

4. Бєлік Н. О. Фактори психологічної готовності до ріелторської 

діяльності. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія «Психологія», 2020. № 1 (11). С. 6–9. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 
ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  
ДО ДІЯЛЬНОСТІ РІЕЛТОРІВ ФАХІВЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

 

У  розділі  на основі результатів теоретичного та емпіричного досліджень 

розроблено програму розвитку психологічної готовності молодих фахівців до 

виконання ріелторської діяльності та перевірено її ефективність. 

 

3.1. Зміст та структура програми тренінгу з розвитку психологічної 
готовності молодих фахівців до ріелторської діяльності 

 

Психологічна готовність до ріелторської діяльності насамперед пов’язана 

зі структурно-функціональними, особистісними, особистісно-діяльнісними 

особливостями її трактування. Йдеться про теоретико-методологічне 

обґрунтування, структуру та зміст програми з формування психологічної 

готовності особистості до успішного виконання діяльності ріелтора. 

Здебільшого професійна ріелторська діяльність тлумачиться досить 

широко, як субсистема, що функціонує на перетині чималої кількості професій, 

а тому має певну універсальність, а отже доступність, масовість тощо. 

Провідним предметом діяльності є посередницька діяльність на ринку 

нерухомості. Офіційно ріелтор має бути фахівцем, який виконує професійну 

діяльність на підставі ліцензії, якщо цього вимагає закон. Працює в штаті 

ріелторської фірми на підставі трудового договору, договору підряду або 

договору доручення з нею як індивідуальний підприємець без створення 

юридичної особи, зареєстрований у встановленому законом порядку [47].  

Аналіз джерел свідчить, що існує певний образ, так звана модель світу 

професіоналів різних типів трудової діяльності [68; 128 та ін.]. Якщо фахівець 

недостатньо піддає рефлексії, наприклад, суб’єктний, природний, технічний та 

ін. аспекти професійного середовища, виникає потреба їх компенсаторної 
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інформаційної підтримки, взаємозбагачення фахівців інформацією про 

професійну діяльність. Процес оволодіння особою фахом, входженням її до світу 

професіоналів залежить від міри сформованості психологічної готовності до цієї 

діяльності. Внаслідок чого зазнає змін психологічний склад особистості, 

оскільки професійна діяльність (ріелтора в тому числі) впливає на бюджет часу, 

на особливості спілкування, професійного та соціального побуту фахівця тощо. 

На сучасному ринку праці емпірично виокремлено низку вимог, яким має 

відповідати ефективний ріелтор. Внаслідок цього, агенції намагаються набирати 

фахівців щонайменше з вищою освітою або професією (спеціалізацією), яка 

насамперед є суміжною з діяльністю ріелтора. Асоціація фахівців з нерухомості 

(ріелторів) України разом з Фондом Державного Майна України з 2001 року 

започаткувала навчання за програмою «Операції з жилою та нежилою 

нерухомістю». До розробки програми «залучені фахівці суміжних ринків – 

оцінщики, нотаріуси, забудовники, архітектори, представники банківського 

сектора, фахівці із законодавства й оподаткування, юристи та економісти, 

фінансисти та психологи». Програма має 16 модулів, серед яких 15-й 

присвячений психологічним аспектам роботи ріелтора «Основи психології. 

Психологічні аспекти операцій з нерухомістю» [130]. 

Вертикальне кар’єрне зростання в ріелторській професії має таку 

послідовність – менеджер групи агентів, директор філії або територіального 

відділення, директор департаменту. Спеціальність, яку здобуває майбутній 

ріелтор, називається «експертиза і управління нерухомістю». Завданням цього 

робітника є те, щоб кожен з учасників оборудки залишився задоволеним. Їздити 

на огляд квартири, вирішувати питання оформлення документів, відвідування 

організацій (ЖЕК, БТІ), опікунської ради, поліції, диспансерів (наприклад, якщо 

житло отримане за допомогою іпотеки, то збільшується кількість документів), 

тобто вибудовується складний ланцюг оборудок. У великих кампаніях 

практикують розподіл посад за видами операцій. Одні агенти займаються 

продажем квартир первинного житлового фонду, інші – працюють на 

вторинному ринку житла, треті – вирішують питання оренди нежилих 
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приміщень.  

Проте до сьогодні залишається не з’ясованою проблема добору фахівців, 

розробки критеріїв діагностики та встановлення міри сформованості 

психологічної готовності саме до певних спеціалізацій ріелторської роботи, так 

званих, маклерських ремесел. 

Розподіл ріелторів за віковими групами та набутим професійним стажем 

фаху ріелтора зумовлює особливості психологічних впливів щодо формування 

психологічної готовності до її виконання, а саме: особи, у кого відсутній стаж 

або наявний до 3 років (особи 20 – 30 річного віку) об’єктивно знаходяться в 

кризі соціально-професійних експектацій, оскільки після завершення 

професійної освіти не мають змоги працювати за здобутим фахом. Для цих осіб 

входження в професійну діяльність ріелтора є процесом отримання додаткової 

професійної освіти. Це своєю чергою, вимагає, насамперед, актуалізації 

соціально-професійної компетентності, мобілізації емоційно-вольової сфери. 

Адаптація до діяльності відбувається переважно стихійно, що вимагає прояву 

суб’єктної активності працівника, актуалізованої мобільності, наявності 

коректного рівня професійної підготовленості. Найоптимальніше це 

відбувається в осіб, які навчалися на суміжні види професійної діяльності 

(менеджери, економіст-бухгалтер тощо).  

Для цієї групи осіб, насамперед, актуальним є блок програми, пов’язаний 

з професійною адаптацією. Йдеться про засвоєння нових технік з соціально-

професійної поведінки; здійснення самоосвіти та напрацювання своєї 

інформаційної основи ріелторської діяльності. По-суті йдеться про працівників з 

достатньо невеликим досвідом ріелторської роботи або ж про працевлаштування 

безробітних. Результатом освоєння цього блоку програми є сформовані навички 

та знання способів здійснення нормативної професійної діяльності, тобто 

засвоєння інформації, яка стосується посадової інструкції, кваліфікаційної 

характеристики, ділової документації. В результаті такого навчання 

здійснюється включення особистості до трудової діяльності, її професійний 

розвиток. У випадку обдарованості фахівця до цієї діяльності також 
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відбуватиметься особистісний розвиток, що має вияв у професійній 

ідентичності, сформованості професійно значущих якостей, становленні 

початкового професійного досвіду. 

Відомо, що розвиток психічних процесів визначається, залежить від 

змісту, характеру виконуваних трудових дій. Тому, в цій групі важливо 

здійснити спеціалізацію фахівця, створити сприятливі умови для його 

самовизначення за напрямом трудової діяльності ріелтора (як за спеціалізацією, 

так і за кар’єрними спрямуваннями). Результатом успішності втілення програми 

з цією групою є засвоєння технологій виконання ріелторської діяльності, набуття 

професійно значущих властивостей особистості. Йдеться про створення 

підґрунтя (потенціалу) для накопичення професійного досвіду.  

В осіб, які мають стаж роботи три роки, процес адаптації може переходити 

в стан незадоволеності ріелторською діяльністю, що зумовлюється 

неспівпадінням бажаних та зароблених статків, статусу і розподілу обсягів 

обов’язків, діловими міжособистісними відносинами тощо. Це може виявлятися 

у кризі професійного розвитку, професійному вигорянні і т. п. 

Особи зі стажем ріелторської діяльності 10 – 15 років мають вік 30 – 45 

років. Як відомо, в цьому віці набуває значущості матеріальне благополуччя 

особи, що пов’язане з можливістю мати власне житло, заробітну платню (щоб 

розв’язати задачі життєдіяльності, наприклад, шлюб, народження дітей тощо) та 

реалізуватися в трудовій професійній діяльності. Завдяки професійній діяльності 

особа отримує відповідний статус у соціумі. Саме в цьому віці може постати 

суперечність між потребою саморозвитку в діяльності і нормативними 

способами її здійснення на виробництві у трудовому процесі. Вирішення цієї 

суперечності зазвичай відбувається у два способи: якщо діяльність перестає бути 

умовою саморозвитку фахівця, це є спонукою для зміни місця роботи, або ж 

професійний розвиток зазнає стагнації. Саме в цьому віці особа здатна до 

професійного перенавчання, що може виявлятися як розширення її соціально-

професійного простору. Особистість може змінити спеціалізацію в межах фаху, 

або й змінити професію взагалі. У вибірці представлено саме цю групу осіб, які 
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перейшли з попередньої професійної діяльності до ріелтосрької справи і вже 

набули в ній фаховості. Сформована суб’єктність працівника може стати 

чинником щодо подальшого саморозвитку, розкриття свого професійного та 

особистісного потенціалів. Це дає йому можливість утвердитися у професійній 

позиції, усвідомлювати свої досягнення тощо. Водночас, наближаючись до 

наступної нормативної кризи 40-45 років.  

Для групи осіб віком від 45 до 59 років характерний стаж ріелторської 

праці 20 – 25 і більше років. Це, переважно свідчить про те, що специфіка 

ріелторської діяльності (її вимоги до особистості виконавця) корелюють з 

індивідуально-особистісними особливостями працівника. Серед усвідомлених 

досягнень можуть виявитися нереалізовані мрії, цілі. Виокремлюючи реальні 

обставини свого буття (фізіологічні зміни, зміна працездатності, перспектив 

соціального та професійного розвитку, кар’єри тощо) особистість піддає ревізії 

свої цінності – уточнюючись і корегуючи їх. Саме діяльність ріелтора дає змогу 

індивідуалізувати свою професійну діяльність, ефективно здійснити 

таймменеджмент. Завдяки мобілізації особистісного ресурсу, відповідальності, 

здоровій організації образу життя особа може підтримувати працездатність, 

регулювати робоче навантаження, підтримувати інтенсивність роботи ще 

достатньо тривалий час.  

Такий поділ груп відповідає нормативним кризам професійного становлення 

особистості за Е. Зеєр, а саме: 30-33 років, 40-45 років, 50-55 років. 

Відомо, що саме вектор «мотив-ціль» зумовлює формування в особистості 

тих властивостей, які дають їй можливість виконувати діяльність з урахуванням її 

індивідуально-психологічних особливостей. Формування цих рис пов’язано зі 

способами виконання професійної діяльності [57]. У ріелторській діяльності ці 

способи умовно можна поділити на групи, а саме: а) відбору і переробки фахівцем 

змісту інформації, вибір коректних способів взаємодії з клієнтами, способи 

контролю і оцінки результатів; б) способи і прийоми фахової комунікації з 

клієнтами; в) психологічного розвитку і корекції трудового процесу. 

Ці властивості є ключовими кваліфікаціями ріелторської роботи (які 
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уточнюються відповідно до її спеціалізації), оскільки визначаються об’єктом та 

предметом окремого виду діяльності ріелтора (тією чи іншою функцією цілісної 

посередницької діяльності), наприклад, організація, управління, реалізування та ін. 

У ході здійснення ріелторської діяльності взаємодія всіх учасників оборудки 

регулюється відображенням: а) предмету (на який спрямована взаємодія), б) дій, які 

здійснюють учасники, в) змін, які ними здійснюються. Тобто, дії ріелтора 

вибудовуються не лише з урахуванням предмету і цілей діяльності, але й завдяки 

адаптації та узгодженню свого впливу відносно дій учасників оборудки. У спільній 

діяльності значущості набуває діяльність антиципування (прогнозування, 

випереджального відображення) не лише імовірного результату діяльності, а й 

імовірних дій учасників спільної діяльності. 

Ключові кваліфікації прийнято вважати важливою умовою розвитку 

ключових компетенцій [36 та ін.]. Ключові компетенції як міжкультурні, 

міжгалузеві знання, навички є необхідними для адаптації і продуктивної діяльності 

у різних професійних співтовариствах. Це є чи найістотнішим у діяльності ріелтора, 

оскільки у цю професію приходять після здобуття навичок однієї, а той кількох 

видів професійної діяльності. Загальний процес професіоналізації дослідники 

представляють як просування по рівнях оволодіння фахом, а саме – професійна 

грамотність, компетентність, майстерність та професіоналізм [68, 70, 128, та ін ]. У 

цьому контексті йдеться про загальну здатність фахівця мобілізувати у професійній 

ріелторській діяльності свої знання, вміння, а також узагальнені способи виконання 

дій. Ключові компетенції забезпечують універсальність ріелторської роботи і тому 

не можуть бути досить спеціалізованими. Фахівець проявляє свої компетенції у 

професійній діяльності у конкретній ситуації. При цьому не проявлена компетенція 

функціонує як потенційно можлива. 

Виокремлюючи конкретні критерії у трактуванні змісту явища 

психологічної готовності до професійної діяльності у дослідженнях йдеться про 

такі основні підходи: структурно-функціональний [138],  особистісний; 

особистісно-діяльнісний [139 та ін].  

Для розробки програми використано такі теоретичні методи – аналіз, 
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синтез, узагальнення, класифікація, типологізація, метод системного, 

порівняльного та структурно-функціонального аналізу. 

При розробці програми формування (розвитку) психологічної готовності до 

виконання ріелторської діяльності ми спиралися на принципи побудови неперервної 

освіти: базова освіта, багаторівневість освітніх програм, додатковість базової і 

післядипломної освіти, маневреність освітніх програм, наступність освітніх 

програм, інтеграції освітніх структур, гнучкості освітніх форм. 

Методологічною основою програми є положення стосовно єдності свідомості 

та діяльності [145], суб’єктно-діяльнісного [68, 145, та ін.], особистісно-

діяльнісного [101 та ін.], та компетентнісного [36, 135 та ін.] підходів; спілкування 

як діяльності [87]; соціально-психологічних аспектів комунікації в організації [188], 

закономірностей розвитку особистості в онтогенезі; закономірностей етапів 

професійного становлення [70 та ін.]; мотивації професійної діяльності [128 та ін.] 

тощо. 

Для здійснення організованого впливу використано суб’єктно-вчинковий, 

особистісно-діяльнісний та компетентнісний підходи, які дають змогу 

сконструювати динамічне освітнє середовище з урахуванням специфіки 

особистості, соціокультурного навчального середовища та особливостей фахової 

ріелторської діяльності. 

Система формувальних впливів складається з трьох напрямів: активізації, 

актуалізації та ампліфікації. У результаті активізації когнітивного компоненту 

психологічної готовності здійснюється предметно-професійне навчання, тобто 

професійна освіта, що сприяє кращому усвідомленню змісту ріелторської роботи 

та самоусвідомлення в цій діяльності особистості. У результаті актуалізації 

особистості фахівця (особистісний компонент) проводиться професійне 

консультування, практичне виконання складових видів робіт ріелтора; 

усвідомлюються професійні та особистісні цілі, складається професійний план. 

У результаті ампліфікування (комунікативний компонент) конкретизується 

процес орієнтування у змісті виконуваної діяльності ріелтором, уточнюється 

спеціалізація професійної діяльності. У результаті здійснення системи 
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формуючих впливів відбувається формування компонентів психологічної 

готовності до роботи ріелтора за фахом, а саме: предметна, особистісна, 

комунікаційна. Можна говорити про відповідні види психологічної готовності до 

виконання ріелторського фаху, а саме: предметно-когнітивна, особистісна, 

комунікаційна. 

Вони, своєю чергою складають підвалини для формування предметно-

професійної спрямованості щодо ріелторської діяльності та професійної 

успішності, які своєю чергою є основою для формування системи сформованих 

якостей, тобто системи компетенцій (загальних; фахових; фахових компетенцій, 

визначених корпорацією; фахових компетенцій відповідних спеціалізацій). 

Кваліфікація всередині ріелторської діяльності має рівні, які характеризують 

ступінь психологічної готовності фахівця до роботи з надання послуг на ринку 

нерухомості (що офіційно відбивається на розрядах тарифної сітки). Ключові 

професійні компетенції, кваліфікація позначаються на ефективності та 

продуктивності роботи. Ефективність праці ріелтора зумовлюється об’єктивними і 

суб’єктивними чинниками. Зокрема, раціональним таймменеджментом; 

матеріально-технічною базою робочого місця, забезпеченістю необхідною фаховою 

інформацією; чисельністю співробітників та їхньою кваліфікацією; соціально-

демографічними, соціо-культурними характеристиками колег, клієнтів та ін. осіб, 

причетних до його діяльності; організацію робочого місця, посадою, статусом; 

традиціями колективу та їхньою динамікою, системою матеріального і морального 

заохочення, взаєминами у первинному трудовому колективі, визначальним стилем 

спілкування, управління тощо. 

Міжпрофесійна кваліфікація ріелтора визначається рівнем його 

загальноосвітньої, загальнокультурної і фахової підготовки, що є необхідною для 

виконання конкретної професійної діяльності. Загально-професійний зміст 

ріелторської діяльності та загальнопрофесійні знання, вміння, навички, здібності, 

властивості особистості (які зумовлюють успішність виконання роботи в контексті 

споріднених професій), зумовлюють ключові кваліфікації ріелтора та їхню 

структуру. 
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                                      Система формуючих впливів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3.1.1. Схема програми формування психологічної готовності  
до ріелторської діяльності 
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здібності, 5) професійно значущі психофізіологічні властивості особистості. 

Отже, тренінгова програма «Підготовка до діяльності ріелтора» спрямована 

на формування таких компетенцій:  

а) інтегральної (здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі 

навчання та професійної діяльності у сфері ріелторської діяльності, що передбачає 

проведення тренінгів, здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов 

і вимог); 

б) загальних компетентностей (ЗК) (здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; здатність генерувати нові ідеї (креативність); уміння 

виявляти, формулювати та вирішувати проблеми; цінувати і поважати 

різноманітність та мультикультурність; здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів); здатність діяти соціально відповідально і свідомо; здатність розробляти 

та управляти проектами; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

в) фахових компетентностей (ФК): здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати дослідження інформації стосовно предмету роботи; 

здатність обирати і застосовувати коректні методи організації і дослідження 

виробничої проблеми; здатність здійснювати практичну діяльність (організаційну, 

аналітичну, управлінську, комунікаційну, прогностичну, консультаційну, 

діагностичну залежно від конкретної задачі) з використанням сучасних знань, 

технік, технологій; здатність налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими 

спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних 

командах; здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності ріелтора; здатність 

оцінювати межі своєї фахової компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію; здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики, керуватися загальнолюдськими цінностями;  

г) фахових компетентностей, які визначені корпорацією (ФКК): здатність 

визначати, аналізувати та інтерпретувати інформаційний контекст ріелторського 

фаху, ідентифікувати проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; здатність 

демонструвати розуміння закономірностей та особливостей функціонування 
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людини в умовах здійснюваної оборудки в контексті професійних завдань; здатність 

пропонувати коректні творчі способи розв’язання ріелторських задач і вирішення 

фахових проблем, виробляти та приймати фахово-коректні рішення та їх втілювати;  

д) фахових компетентностей, які визначені спеціалізацією (ФКС1): здатність 

дотримуватися професійної етики, вступати у різні види та форми професійної 

комунікації; здатність виявляти соціально відповідальну та професійну поведінку у 

процесах управління поведінкою інших (клієнтів), врегулювання виробничих 

конфліктів, спиратися на демократичні цінності у процесах конструювання та 

організації виробничого процесу; 

є) фахових компетентностей, які визначені спеціалізацією (ФКС2): здатність 

демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань у 

ріелторській діяльності; розуміння важливості збереження психологічного здоров’я 

(свого й інших). 

Результати навчання за програмою (програмні результати ПР): здійснювати 

пошук, опрацювання та аналіз професійно важливої інформації із різних джерел у 

суміжних сферах з ріелторською діяльністю, в тому числі з використанням сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій; вміти організовувати і проводити аналіз 

та необхідний і достатній збір даних; узагальнювати отримані дані та формулювати 

аргументовані висновки, робити фаховий прогноз щодо перспектив розв’язання 

предметної задачі; розробляти та організовувати програми комунікативних 

інтервенцій (тренінгів, консультацій), оцінювати якість; розробляти просвітницькі 

матеріали щодо коректного здійснення впливу на клієнта; вести перемовини з 

колегами, доступно представляти результати у письмовій та усній формах, брати 

участь у фахових дискусіях; вирішувати складні фахові завдання (практичні та 

пошукові) з опорою на доступні ресурси; ідентифікувати міру складності завдань 

ріелторської діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або 

підвищення кваліфікації; вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, 

етичні принципи та загальнолюдські цінності; узагальнювати результати власних 

досягнень у різних формах (звіти, доповіді, презентації тощо); здійснювати 

аналітичний пошук відповідно до сформульованої проблеми фахово значущої 
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інформації та оцінювати її за критерієм адекватності; втілювати результати 

аналітичної і пошукової діяльності в практику ріелтора. 

Спеціальними програмними результатами (ПРС) є навички: рефлексувати та 

критично оцінювати ймовірність самостійно отриманих результатів діяльності 

стосовно загальної ріелторської практики; складати програму роботи ріелтора 

відповідно до субзадач, складати план консультативного процесу з урахування 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, оцінювати та 

встановлювати ефективність власних дій; формулювати проблему, мету, завдання 

фахової діяльності, володіти навичками збору первинного матеріалу, 

дотримуватися професійної етики; здійснювати аналітичний пошук відповідно до 

сформульованої проблеми ріелторської практики з міжгалузевих інформаційних 

джерел та оцінювати її за критерієм коректності. 

Зміст психологічної готовності до діяльності ріелтора опосередковано 

зафіксовано у професіографічному покажчику у частині психограмного опису 

властивостей фахівця. Як і в будь-яких інших видах професійної діяльності, в 

діяльності ріелтора професійно значущі особистісні властивості вважають 

визначальними у продуктивності його роботи. Їх складають групи більш вузьких 

кваліфікацій: пізнавальні здібності (когнітивна готовність і т. ін., тобто третя група 

ключових кваліфікацій); особистісні (організаторські здібності, комунікативні 

здібності, відповідальність – відповідно четверта група). П’яту групу складають 

професійно значущі психофізіологічні властивості особистості (координація рухів, 

швидкість реакцій, стресостійкість та ін.), які визначають професійну мобільність 

ріелтора будь-якого рівня розвитку. У формувальній програмі здійснено спробу 

врахування змісту, структури, закономірностей та особливості професійної 

діяльності ріелтора, які визначають успішність його діяльності за спеціалізацією, а 

також розвитку тих універсальних компетенцій/кваліфікацій, які уможливлюють 

коректне здійснення її різних видів. 

Отже, для виконання професійної діяльності ріелтора у фахівця має бути 

сформована психологічна готовність до виконання конкретного її виду. 

Психологічна готовність як властивість особистості, яка визначає її придатність 
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до виконання ріелторської діяльності є інтегральним вираженням всіх 

підструктур особистості. Вона містить не лише різного роду усвідомлені та 

неусвідомлені установки щодо визначених форм реагування, а й моделі 

імовірністної поведінки, оптимальні способи діяльності, оцінку своїх 

можливостей відносно до можливих труднощів та необхідністю досягнення 

визначеної мети. Як вважають більшість учених, психологічна готовність до 

діяльності є інтегральним соціально-психологічним явищем, формою зв’язку 

професійної спрямованості з іншими визначальними рисами особистості 

(світоглядом, життєвими настановами, духовними цінностями), з її морально-

вольовою та емоційною сферами [2; 3]. 

Слід зазначити, що суб’єктність є передумовою професійного зростання 

фахівця. Динаміка цього процесу фіксується в явищі кваліфікації (формальної 

та реальної зокрема), яка є показником рівня підготовленості людини до 

виконання роботи певного виду [4; 5 та ін.]. Кваліфікація працівника 

конкретної професії визначається сукупністю соціальних і професійно-

кваліфікаційних вимог, які висуваються до його здібностей, зумовлюють 

якісну основу кваліфікації та її зміст [6]. 

Мета тренінгової програми полягає у розвитку психологічної готовності 

особистості до виконання ріелторської діяльності завдяки розвитку її окремих 

психологічних компонентів – особистісно-професійного, когнітивного, 

комунікативного, а саме: 1) особистісно-професійний компонент – 

спрямованість та мотиваційна сфера; 2) когнітивний компонент – предметно-

професійна обізнаність як інформаційне орієнтування у змісті та процесу 

професійної діяльності ріелтора; соціального інтелекту, йдеться про розвиток 

соціальної чутливості, соціальної перцепції, тренування соціальної пам’яті та 

розвиток соціального мислення (тобто навичок прогнозувати та передбачувати 

наслідки поведінки; коректно оцінювати емоційну сферу, почуття, стани та 

наміри інших за невербальною комунікацією; чутливість до взаємин та 

розкриття значень і смислів міжособистісної взаємодії; вміння враховувати 

темпоральний бік професійної комунікації); 3) комунікативний компонент – 



141 

комунікативні орієнтації, соціально-психологічні установки та вольова 

саморегуляція в процесі комунікативної взаємодії. 

Услід за вітчизняними вченими [80, 187] , програма тренінгу ґрунтується 

на таких принципах:  

– співробітництва та взаємодії (йдеться про використання насамперед 

опори на позитивну комунікацію в тренінговій групі; 

– суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що передбачає визнання кожного учасника 

тренінгової групи активним суб’єктом особистісних самозмін, активним 

учасником групової поведінки);  

– цінності особистісних досягнень та досвіду учасників (йдеться про 

здобуття та активне набуття нового фахового особистісного та 

квазіпрофесійного досвіду), внаслідок чого уможливлюється самостійна 

концептуалізація та узагальнення фахових знань особистості, що своєю чергою 

передбачає активізацію та актуалізацію вже наявних здобутків і фахових 

досягнень особистості, їхнє ампліфікування та включення в якісно нові рівні 

компетентнісного розвитку, тобто усвідомлення та набуття нових фахових 

можливостей (грамотності, компетентнності) та сфер їх застосування;  

– творчості (як здатності до продукування нових ситуацій, можливість 

відкриття нового у звичних контекстах, розвиток гнучкості соціального 

мислення, чутливості до соціального довкілля), відкритості до нових знань та до 

нового досвіду; 

– цілісності, коли здійснення спрямованого психологічного впливу на 

особистість фахівця ґрунтується на врахуванні його цілісності та 

індивідуальних особливостей, що створює підґрунтя для здійснення системних 

змін у структурі і змісті особистості фахівця за рахунок змін і трансформування 

структур вже наявних підсистем особистості; 

– саморозвитку; як створення передумов та можливостей для 

усвідомлення своїх потреб, видобування персональних смислів особистісного та 

професійного розвитку, усвідомлення психологічних ресурсів щодо 

самореалізації особистості у фаховій діяльності ріелтора (що своєю чергою 
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детермінує актуалізацію внутрішніх змін, ампліфікування наявного 

особистісного і професійного досвіду особистості у груповій взаємодії, в 

автокомунікації, у спілкуванні з довкіллям;  

– спільної діяльності, що створює підґрунтя для збагачення 

індивідуального розвитку особистісних та професійних ресурсів учасників 

групи шляхом активізації та актуалізації різних його потенціалів; прийняття та 

підтримка вибору, що продукує позитивні та сприятливі особистісно значущі (а 

далі – й професійно значущі) зміни; 

– опори на суб’єктну цілеспрямовану активність, що уможливлює 

актуалізувати потребу особистості самоусвідомленні своєї особистісної та 

професійної Я-концепції, сприяє формуванню навичок самоактуалізації, 

саморозвитку, відповідальності, продукуванню самоефективності, свободи 

вибору та самостійності; 

– створення психологічно комфортного простору тренінгової взаємодії, що 

сприяє консолідованості та згуртованості учасників тренінгової групи, 

створенню позитивно-творчої, підтримуючої атмосфери, що сприяє 

саморозкриттю та ефективній спільній груповій діяльності учасників; 

– гуманізму, як поваги до особистості та потреб кожного учасника 

тренінгової групи. 

У програмі використано загальні закономірності розробки тренінгу. 

Структура тренінгу містить три основних частини: 1) вступна (вправи на 

знайомство, визначення правил взаємодії, розминка, усвідомлення очікувань 

учасників, вправи на рефлексію тощо); 2) основна, яка містить три напрямки 

роботи, а саме: а) теоретичний (інформаційні повідомлення, мозкові штурми, 

міні-лекції з елементами бесіди, самонавчання та взаємонавчання, відповіді на 

запитання, опитування думок); б) практичний (емпірична робота в групі, аналіз 

історій та ситуацій, рольові ігри, керовані дискусії); в) функціональний (вправи 

на зняття м’язового та психологічного напруження, встановлення 

співробітництва, використання технік розвивального навчання); 3) заключна 

(вправи на рефлексію, активізацію ресурсів учасників, отримання зворотнього 
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зв’язку щодо результатів й можливостей застосування здобутих навичок в 

реальному житті, прощання). Реалізація тренінгової програми базувалася на 

таких загальних принципах: активності (зацікавленість в отриманні допомоги, 

самостійність у прийнятті рішень); доступності; добровільності; 

конфіденційності; конфліктності, творчості та ін. 

Змістовно-процесуальними складовими групової роботи є: постійний 

склад групи; наявність фахового групового тренера; сформульована мета 

тренінгу; чітка просторово-часова організація активного соціально-

психологічного навчання; дотримання загальногрупових норм; використання 

активних методів роботи; наявність зворотнього зв’язку; атмосфера 

психологічної безпеки, яка є передумовою ефективної участі членів групової 

роботи; створення розвивального креативного середовища. 

Здійснення тренінгу будувалося за такими етапами: 1) вправи на 

знайомство та створення невимушеної творчої робочої атмосфери; 2) вступ до 

теми тренінгу, вправи на актуалізацію знань та налаштування на обговорення 

головних питань тренінгу; 3) обговорення основних питань тренінгу; 4) 

відпрацювання вмінь та навичок, необхідних для вирішення проблем; 5) 

практичні вправи на застосування знань та навичок; 6) зворотній зв’язок, 

висновки, закріплення нових моделей поведінки та обговорення можливостей їх 

застосування у житті; 7) завершення тренінгу; 8) оцінка тренінгу. 

Перевагами групового соціально-психологічного тренінгу є: 1) можливість 

набуття групового досвіду, який сприяє формуванню навичок міжособистісної 

взаємодії; 2) у групі моделюється система взаємин і взаємозв’язків, характерна 

для реальних ситуацій з професійного життя учасників; 3) можливість 

одержання зворотного зв’язку й підтримки від осіб з подібними особистісно-

професійними проблемами; 4) група полегшує процеси саморозкриття, 

самодослідження й самопізнання [8]. 

У процесі тренінгу робота спрямовувалася на розвиток тих особистісних 

якостей, які б стали основою для формування ключових кваліфікацій ріелторської 

діяльності: 1) соціально-професійної, 2) полівалентної професійної, 3) професійно 
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значущих особистісних властивостей, 4) фахових пізнавальних здібностей, 

5) професійно значущих психофізіологічних властивостей особистості. 

Групова робота спрямована на активізацію внутрішнього потенціалу в 

роботі над собою в напрямку підвищення рівня психологічної готовності до 

розвитку в професії та перенавчання. Психологічним змістом тренінгу є розвиток 

самопізнання, усвідомлення особистісних особливостей та властивостей, 

актуалізація тих структур особистості, які сприяють становленню тих 

особистісних змін, які є професійно значущими для ріелтора, продуктивному 

ставленню до оточуючих та до себе в процесі виконання ріелторської діяльності. 

Завдання тренінгу: 

1. Активізація потреби особистості щодо самовизначення у 

професійній діяльності завдяки саморозвитку, самореалізації у ріелторській 

справі, розвиток предметно-професійної рефлексії, набуття предметно-

професійної освіти та уявлень про зміст, структур, функції, види ріелторської 

діяльності. 

2. Актуалізація практичних навичок у виконанні окремих видів 

ріелторської діяльності (укладання угоди, оцінка майна, підготовка 

документації тощо), усвідомлення мотивів власної поведінки та діяльності, 

здатність коректного та ефективного особистісного та професійного 

цілепокладання, ефективної емоційної та вольової саморегуляції. 

3. Формування професійних планів та цілей через активацію та 

самоусвідомлення свого образу професіонала, особистісну та поведінкову 

активність, формування відповідних соціально-психологічних установок та 

цінностей, типів мотивацій стосовно професійної діяльності ріелтора. 

4. Ампліфікування професійного середовища, формування навичок 

вольової саморегуляції особистості в діяльності (прийняття коректних 

професійних рішень, самостійне формулювання задач та самостійне вирішення 

фахових проблем), постановка та реалізації професійних цілей, прийняття 

ризику, самооцінювання, розвиток навичок контролю афектів, впевненості в 

собі та розвитку ініціативності. 
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5. Активізація розвитку та становленню індивідуального стилю 

професійного спілкування, індивідуального стилю ріелторської діяльності, 

індивідуального стилю фахової соціальної взаємодії. 

6. Сприяти формуванню навичок конструктивної соціально-

психологічної взаємодії майбутніх фахівців завдяки активізації та актуалізації 

процесів рефлексії, розвитку позитивного ставлення до оточуючого світу, 

формування навичок конструктивного професійного спілкування, емоційно-

вольової саморегуляції, лідерських якостей, прийняття та коректного 

інтерпретування і розуміння партнерів по взаємодії, формування здатності 

встановлювати, підтримувати та розширювати мережу соціальної предметно-

професійної взаємодії. 

Завданнями тренера у здійсненні формувальної роботи є: проведення 

психодіагностичного обстеження індивідуальних характеристик особистості 

(потреб, мотивів, цінностей тощо); виявлення факторів, що обумовлюють вибір 

(чи зміну спеціалізації) професії ріелтора; встановлення взаємозв’язків між 

факторами; допомога щодо усвідомленого й обґрунтованого прийняти рішення 

членами групи щодо вибору (чи зміни спеціалізації) професії ріелтора, 

особливостей (профілю) професійного навчання чи перенавчання; допомога у 

розробці основних шляхів і способів освоєння професії ріелтора; допомога 

учасникам групи пізнати свої можливості, сильні і слабкі сторони; формування 

поінформованості ріелторів про специфіку і попит на їхню діяльність на ринку 

праці, про зміст професії, її вимоги до особистості фахівця; доповнення фахової 

інформації та її структурування; розробка можливих шляхів освоєння професії 

та саморозвитку в ній; корекційні впливи; сприяння розвитку самоаналізу й 

формуванню коректної самооцінки учасників групової роботи. 

 

3.2. Результати впровадження тренінгової програми з розвитку 
психологічної готовності до ріелторської діяльності 

 

При впровадженні програми з розвитку психологічної готовності до 
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ріелторського фаху було відібрано дві експериментальні групи по 15 осіб в 

кожній, а саме: а) особи, які мають стаж до трьох років роботи; б) фахівці, хто 

мають стаж 15-25 років роботи та дві контрольні групи, відповідно, розподілені 

за критерієм стажу роботи. 

Результати першого констатувального зрізу було порівняно результатами 

тренінгового впливу після формувального експерименту. Йдеться про 

порівняльний аналіз отриманих даних між групою впливу та контрольною 

групою, що здійснено за допомогою методу спостереження та методу 

математично-статистичної обробки даних – U-критерію Манна-Уїтні, як 

непараметричного методу порівняння незалежних вибірок. 

Програму впроваджено в діяльність ріелторських компаній міста Києва та 

Київської області. 

Основу тренінгової програми щодо формування психологічної готовності 

складають традиційні тренінгові методи та технології – групова дискусія, 

«мозковий штурм», психотехнічні вправи, рольова гра, шерінг, методи арт-

терапії, фасилітуючі інформаційні блоки. Ці методи досить універсальні, їх 

можна адаптувати до специфіки змісту, структури, завдань, способів 

ріелторської роботи. При цьому їх вибір зумовлено особливостями отриманих 

даних на констатувальному етапі та метою, завданнями, теоретичними 

основами розробленої нами тренінгової програми. 

Процес формування психологічної готовності до ріелторської діяльності є 

процесом взаємопов’язаних змін, які відбуваються у особистісно-професійному, 

когнітивному, та комунікативному (взаємини із довкіллям) вимірах. 

Враховуючи це, тренінгова зазначена програма з трьох блоків, які логічно 

пов’язані між собою: предметно-когнітивного, особистісного та предметно-

комунікативного. 

Перший блок 1. «Професія ріелтора: сьогодні і завтра» (психологічні 

особливості трудової діяльності ріелтора) складається з трьох модулів 

(тривалість блоку – 28 годин): 

Модуль 1. «Зміст та структура діяльності ріелтора» (предметно-
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професійні особливості діяльності ріелтора; цілі діяльності ріелтора, засоби та 

способи діяльності ріелтора). Модуль складається з п’яти занять по 2 години 

кожне. Загальна тривалість модулю 1 – 10 годин; 

Модуль 2. «Мотиви, цілі, смисли, темпоральні аспекти виконання 

ріелторської діяльності» (внутрішні мотиви маклерського фаху, особистісні та 

професійні цілі, цінність самовизначення, базові цінності та мотиваційні 

детермінанти, професійна спрямованість особистості ріелтора). Загальна 

тривалість модуля – 8 годин (чотири заняття по 2 години); 

Модуль 3. «Види ріелторського фаху як засіб для професійної 

самореалізації особистості» (йдеться про формування психологічних 

компонентів готовності, через розвиток трансформаційного копінгу, 

корегування професійної Я-концепції, психічної включеності, активізації 

вольових зусиль, які спрямовані на розвиток професійної компетентності, 

активної життєвої позиції та досягнення суб’єктивного благополуччя в трудовій 

діяльності ріелтора). Модуль складається з п’яти занять по дві години. 

Тривалість модуля 10 годин. 

Другий блок. «Особистість та професія: індикатори фахівця-ріелтора» 

(соціально-психологічні установки, особистісні та професійні ресурси 

ріелторського фаху як джерела особистісної самореалізації ріелтора) містить два 

модулі (тривалість блоку – 16 годин): 

Модуль 4. «Я та маклерський світ», в якому йдеться про цінність пізнання 

своєї трудової діяльності, розуміння її загальних, особливих та базових 

особливостей; прийняття індивідуально неповторного самовираження та 

саморозкриття особистості в роботі ріелтора» (пізнання, розуміння та прийняття 

виокремлених особливостей ріелторського фаху та розвиток навичок соціальної 

перцепції, соціальної ефективної чутливості, соціального та професійно-

ріелторського фахового мислення), складається з чотирьох занять. Загальна 

тривалість модуля 8 годин; 

Модуль 5. «Я та професійне середовище ріелторів», йдеться про розвиток 

вмінь з налагодження або продукування позитивних стосунків з колегами та 



148 

вмінь ефективної взаємодії з ними. Робота спрямована на розвиток 

особистісного компонента психологічної готовності до діяльності ріелтора; 

навичок соціально-психологічної взаємодії в групі, позитивного ставлення до 

довкілля, почуття професійного середовища та консолідованості з іншими 

фахівцями, здатності включатися у конструктивну взаємодію з іншими, 

формування здібностей, які в майбутній діяльності стануть основою професійно 

значущих рис ріелтора, що своєю чергою зумовить ефективність в 

комунікативній взаємодії. Загальна тривалість модуля 8 годин. 

Третій блок. «Я – ріелтор» (йдеться про формування інструментальних, 

особистісних, комунікативних, предметно-професійних ресурсів, щодо 

підтримання ефективної діяльності та належної якості виробничої діяльності 

конкретного фахівця-ріелтора), містить два модуля (тривалість блоку – 16 

годин): 

Модуль 6. «Вольова саморегуляція, самоорганізація та самоконтроль», де 

йдеться про розвиток навичок саморегуляції та самоуправління емоційними 

станами у професійній поведінці; власний таймменджмент, як оволодіння 

діяльністю із самоуправління своїм часом та часом інших, організація та 

планування діяльності професійного середовища, формування здатності до 

професійного цілепокладання, вмінь щодо корегування цілей, поведінки та 

способів досягнення професійних цілей; управління своїми особистісними та 

комунікативними ресурсами, продукування самоефективності в соціально-

професійному, внутрішньо-особистісному та комунікативному фаховому 

середовищі, з урахуванням своїх ресурсів та цілей). 

Модуль 7. «Професійна комунікація та коректна професійна поведінка» 

(формування навичок здійснювати оцінювати, виробляти та приймати рішення 

та робити коректний вибір у ситуації; здатність самостійно фахово вирішувати 

проблеми; формулювати професійні та особистісні задачі та досягати у цих 

задачах означених цілей; розвиток професійної, комунікативної та особистісної 

компетенцій, відповідальності, самоменеджменту). 

Перейдемо до загальної характеристики модульного змісту блоків 
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тренінгової програми з формування психологічної готовності до діяльності 

ріелтора. 

Модуль 1. «Зміст та структура діяльності ріелтора» (предметно-

професійні особливості діяльності ріелтора; цілі діяльності ріелтора, засоби та 

способи діяльності ріелтора). Модуль складається з п’яти занять по 2 години 

кожне. Загальна тривалість модулю 1 – 10 годин. 

Мета – сприяння розвитку уявлень та знань про зміст, структуру, функції, 

цілі, засоби, види ріелторського фаху, а також про соціокультурні, культурно-

історичні особливості діяльності маклера.  

Завдання модуля 1: – сприяти усвідомленню образу професії ріелтора в 

сучасному ринку праці, через активацію предметно професійного навчання 

щодо ринку нерухомості у системі ринків; – сприяти актуалізації та 

ампліфікуванню знань щодо особливостей ринку нерухомості, сучасної 

інфраструктури ринку нерухомості; – сприяти усвідомленню особливостей 

підприємницької діяльності на ринку нерухомості. Зокрема, ріелтор має 

володіти навичками, та в цілому такими субвидами ріелторського фаху як 

перевірка історії об’єкта нерухомості (квартири); формулювання та 

прописування умов попереднього договору; виокремлення основних та 

другорядних складових умов та визачення на цій основі поступок, на які можна 

піти при укладанні попереднього договору; усвідомлення можливостей та 

варіантів заощадження коштів при оформленні квартири; виокремлення 

параметрів оборудки, які не підлягають до здійснення економії; підбір для 

клієнта варіантів платоспроможних покупців; показ (демонстрація) об'єктів 

нерухомості один за іншим; організація послідовності демонстрації об’єкта 

покупцям; добір нотаріуса; вирішення проблем перереєстрування 

(перепрописки, переоформлення телефонного номера, звільнення квартири 

тощо); – сприяти усвідомленню особливостей видів (пошук варіантів об’єктів 

нерухомості, що цікавлять клієнта; консультаційно-довідкові послуги з 

оформлення договора купівлі-продажу об'єкта нерухомості; узгодження 

істотних умов майбутнього договору купівлі-продажу об'єкта нерухомості між 
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продавцем та клієнтом; укладання договору про наміри; збір та здійснення 

контролю за збором документації до договору купівлі-продажу; перевірка 

документів щодо права власності фактичних власників об'єкта нерухомості; 

перевірка даних про кількість прописаних осіб за адресою продажу об'єкта; 

інформування клієнта про проблеми, та факти, виявлені у процесі підготовки 

документів до оборудки, які можуть призвести до скасування угоди (визнання її 

недійсною; підготовка необхідного і достатнього пакету документів для 

укладення договору купівлі-продажу за визнання його клієнтом; забезпечення 

нотаріального оформлення і реєстрації договору купівлі-продажу об'єкта; 

забезпечення конфіденційності угоди і безпеки при розрахунках на угоді купівлі-

продажу; здійснення контролю за оплатою продавцем об'єкта нерухомості боргів 

за комунальними платежами; здійснення контролю за юридичним та фізичним 

звільненням продавцем об'єкта нерухомості, який куплений клієнтом; розробка і 

здійснення схеми (вигідною покупцеві) фінансування угоди купівлі-продажу 

об'єкта нерухомості); типів, технологій ріелторської діяльності (оціночної, 

прогностичної, аналітичної, організаторської, комунікативної та ін.); – сприяння 

усвідомленню та виявленню деструктивних установок у ставленні до роботи 

ріелтора, розширенню уявлень про суспільну значущість та цінність діяльності; 

– формуванню вмінь та навичок стосовно того що і як перевіряти в 

попередньому договорі; на які поступки можна піти; як можна зекономити на 

оформленні нерухомості; на чому не можна економити; підбір адекватного 

варіанту платоспроможного покупця; показ об’єктів продажу потенційним 

покупцям; вибір нотаріуса, дипозитарія; здійснення переписки, 

переоформлення документів, вивільнення квартири та ін.). 

Модуль 2. «Мотиви, цілі, смисли, темпоральні аспекти виконання 

ріелторської діяльності». Загальна тривалість модуля – 8 годин (чотири заняття 

по 2 години). 

Мета – розвиток професійних складових, змісту та видів діяльності 

ріелтора через активізацію мотивів, усвідомлення її цілей, актуалізації смислів 

діяльності в контексті особистісного розвитку. 
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Завдання модуля 2: – сприяти формуванню внутрішніх мотивів 

маклерського фаху, особистісних та професійних цілей, цінності 

особистісного самовизначення у професії ріелтора; – сприяти розвитку 

базових цінностей та мотиваційних детермінант професійної діяльності; – 

формувати предметно-професійну спрямованість особистості ріелтора; – 

сприяти усвідомленню та структуруванню внутрішніх мотивів самореалізації 

в діяльності ріелтора (автономії, відповідальності, необхідності особистісної 

активності); – сприяти формуванню здатності учасників продукувати 

особистісні та професійні цілі, усвідомлювати результати професійної 

діяльності, враховуючи наявні можливі ресурси; – сприяти формуванню 

навичок діяльності зі свідомого та відповідального професійного прийняття 

рішень, проектування свого професійного майбутнього через усвідомлення 

змісту професійної діяльності ріелтора. 

Модуль 3. «Види ріелторського фаху як засіб для професійної 

самореалізації особистості». 

Мета – сприяти усвідомленню видів, типів, форм, технологій, підходів 

(затратного, порівняльного, прибуткового) до виконання ріелторської 

діяльності. 

Завдання модуля 3: – сприяти формуванню психологічних компонентів 

готовності (особистісного, когнітивного та комунікативного), через розвиток 

трансформаційного копінгу, корегування професійної Я-концепції;  

– сприяти активізації вольових зусиль, які спрямовані на розвиток 

предметно-професійної грамотності, компетентності. Зокрема, ріелтор має 

знати та орієнтуватися в сутноті та особливостях сновних суб’єктів ринку 

нерухомості; у характеристиках об’єктів нерухомості, знати їхній життєвий 

цикл та міру зношеності; знати інфраструктуру ринку нерухомості, 

особливості розвитку вітчизняного та світового ринку нерухомості, 

законодавчу основу майново-земельних відносин, закони та особливості 

оподаткування об’єктів нерухомості, залежність ринку нерухомості від 

особливостей та стратегічних напрямів розвитку економіки та політики 
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держави, мати стосунки з професійними учасниками ринку нерухомості; 

володіти інформацією щодо землі, земельних відносин та землеустрою; 

інформацію про наявний кадастр нерухомості; системи класифікування 

об’єктів нерухомості (класифікування малоетажних житлових комплексів, 

індивідуальних житлових будівель). Мати інформацію про види комерційних 

об’єктів нерухомості, (які приносять прибуток, які створюють умови для 

отримання прибутку); 

– сприяти активізації життєвої позиції та досягнення суб’єктивного 

благополуччя в трудовій діяльності ріелтора; – сприяти усвідомленню власних 

мотивів та потреб, щодо задоволеності працею ріелтора; 

– розвиток професійного мислення ріелтора, через формування навичок 

конструктивної, аналітичної, прогностичної фахової мисленнєвої діяльності 

ріелтора. Володіти навичками оцінної діяльності об’єктів нерухомості 

(правилами державного регулювання і саморегулювання оціночної 

діяльності), знати види вартості об’єктів нерухомості та чинники, які на них 

впливають; знати принципи, методи, етапи, підходи щодо оцінювання об’єктів 

нерухомості; усвідомлювати основні можливі помилки при оцінці об’єктів 

нерухомості, а також особливості ринкової оцінки землі та чинників, які на неї 

впливають, аналізування можливостей найбільш ефективнго використання 

земельної ділянки, вміння укладати звітні документи щодо вартості земельної 

ділянки. 

На прикладі опрацювання конкретних життєвих професійних ситуацій, 

реконструювання кризових (нормативних і позанормативних) обставин, щодо 

психологічної готовності ефективної діяльності в обставинах невизначеності. 

Зокрема, надаючи послуги продавцеві ріелтор має дотримуватися стандартів 

роботи. Будучи працівником відповідного агентства він забезпечує 

(безкоштовне) для продавця розміщення реклами об'єкта нерухомості, який 

продається в різних засобах масової інформації, в загальноміському банку 

даних (мультилистингова система), в медіасередовищі, на сайті агенції та на 

інших спеціалізованих інформаційних платформах. Ріелтор, як 
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кваліфікований фахівець з продажу нерухомості, має гарантувати безпеку 

огляду нерухомості (квартири, іншого об’єкта) покупцем, конфіденційність 

переговорів, фаховість перевірки, підготовки пакету документів для продажу; 

укладання та оформлення документів, що засвідчують оборудку (угоди). 

Також ріелтор має надавати консультації по оцінці вартості об'єкта 

нерухомості; оформлення попереднього договору (договору про наміри) між 

продавцем і покупцем об'єкта нерухомості; проводити перемовити по 

узгодженню істотних умов укладення договору купівлі-продажу об'єкта 

нерухомості. 

Модуль 4. «Я та маклерський світ». Загальна тривалість модуля 8 годин. 

Мета – сприяти успішній взаємодії учасників в різноманітних соціально-

професійних ситуаціях, усвідомленню цінності пізнання своєї трудової 

діяльності, розуміння її загальних, особливих та базових особливостей; 

прийняття індивідуально неповторного самовираження та саморозкриття 

особистості в роботі ріелтора». 

Завдання модуля 4: – розвиток навичок пізнання, розуміння та прийняття 

виокремлених особливостей ріелторського фаху (активного слухання, Я-

висловлювання, застосування різних видів запитань, аргументації тощо). Такі 

навички знадобляться при пошуках тих, хто погодиться укласти угоду з 

оборудки. Йдеться про навички формулювання оголошень в різного роду 

друкованих газетах (де швидкість поширення інформації про оборудку 

регламентується датами випуску номерів газети) у форматі безкоштовних 

оголошень та у приватній рекламі; подання оголошень про співробітництво з 

іншими засобами масової інформації (так оголошення про продаж дорогого 

об’єкта нерухомості насамперед слід розмістити на тих інформаційних 

платформах, у тих виданнях, які насамперед читають бізнес-компанії, що 

скоріше за все мають ресурс для здійснення оборудки). Це зумовлює 

специфіку форми подання оголошення (класична проста реклама, епатажна, 

модульна реклама та ін.); інформацію про так звані недорогі об’єкти зазвичай 

розміщують на дошках оголошень тощо); – розвиток навичок соціальної 
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перцепції, соціальної ефективної чутливості, формування навичок 

міжособистісної перцепції та розуміння у професійному середовищі; 

– сприяти розвитку соціального та професійно-ріелторського фахового 

мислення, зокрема, ріелтор має чітко знати та розуміти систему та комплекси 

послуг ріелторської кампанії та свої функціональні обов’язки. Насамперед 

йдеться про пошук покупців та продавців, робота з іншими учасниками ринку 

нерухомості та організація і приведення у відповідність їхніх взаємних 

інтересів; знаходження кореляцій між запитками на ринку нерухомості та 

наявними пропозиціями на ринку нерухомості; усвідомлення для здійснення 

угод з нерухомістю при врахування транзакційних оборудок, ризиків тощо; 

– сприяти розвитку здатності коректно оцінювати інших людей, в цілому 

оцінювати професійне середовище через визнання закономірних та особливих 

складових професійного фаху. Так, у своїй роботі ріелтор має забезпечувати 

конфіденційність та безпеку при проведенні розрахунків між сторонами , що 

укладають угоду. Адже відомо, що купуючи квартиру (в цілому об’єкті 

нерухомості, тобто в будинку) на вторинному ринку, покупець набуває 

гіпотетичної можливості її втрати (майна, грошей), оскільки потерпілим у 

випадку некоректної оборудки вважається останній власник. Ризики щодо 

придбаного об'єкта нерухомості підвищується зі збільшенням числа переходів 

права власності від одного власника до іншого, а потім ще до іншого кілька 

разів. Також здібності ефективного комунікування використовуються 

ріелтором у консультуванні клієнтів при дотриманні правил фінансування 

договору купівлі-продажу (забезпечення дотримання умов між клієнтами, 

отримання фінансової винагороди). 

Модуль 5. «Я та професійне середовище ріелторів». Загальна тривалість 

модуля 8 годин (чотири заняття по дві години). 

Мета – сприяти розвитку вмінь з налагодження або продукування 

конструктивних, емоційно позитивних стосунків з професійним середовищем 

та з конкретними учасниками трудового процесу та вмінь ефективної 

взаємодії з ними. 
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Завдання модуля 5: – сприяти ефективній груповій взаємодії через 

розвиток професійно значущих умінь вибудовувати конструктивні 

партнерські стосунки з довкіллям; – усвідомлення особливостей свого стилю 

комунікації, спілкування у професійному середовищі та сприяння їх 

ампліфікації; – формування навичок професійної взаємодії через розвиток 

вмінь орієнтування у змісті діяльності ріелтора (встановлення стартової ціни 

нерухомості; співпраця із засобами масової інформації, які публікують 

приватні оголошення; визначення форми подачі оголошення; емпіричне 

розміщення оголошень на дошках оголошень; зовнішнє розклеювання 

оголошень; організація адресної реклами; укладання ексклюзивного договору 

ріелтора з клієнтом; забезпечення максимальної безпеки оборудки); – сприяти 

усвідомленню своїх потреб та потреб осіб по професійній комунікації 

(особливості покупця, особливості продавця, тобто оборудка має 

здійснюватися, так званою, належною особою, а саме: власником або іншою 

особою за правильно оформленою довіреністю; дієздатною і такою , що здатна 

розуміти значення своїх дій; при вільному волевиявленні, тобто без 

шахрайства, насилля і т. п.); техніки продуктивного посередництва); – 

розвиток комунікативного та особистісного компонентів психологічної 

готовності до діяльності ріелтора; навичок соціально-психологічної взаємодії 

в групі, позитивного ставлення до довкілля; – сприяти формуванню почуття 

професійного середовища, розвивати здібності конструктивної взаємодії з 

іншими, які є основою для розвитку професійно значущих рис ріелтора 

(укладання лише дійсних оборудок, а не вдаваних, з намірами прикрити іншу 

оборудку); – формувати професійно-предметну спрямованість особистості 

фахівця. 

Модуль 6. «Вольова саморегуляція, самоорганізація та самоконтроль». 

Тривалість модуля 16 годин, складається з восьми занять. 

Мета – сприяти розвитку навичок саморегуляції та самоуправління 

емоційними станами у професійній поведінці; розвитку власного 

таймменджменту, професійно етичної поведінки та активізації процесів 
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самоорганізації особистості фахівця, через формування навичок 

самоорганізації, саморегуляції, самоефективності. 

Завдання модуля 6: – сприяти самоорганізації учасників, через 

формування цілей, навичок цілепокладання, аналізу їх оцінки й корекції, 

оскільки робота ріелтора, пов’язана з низкою нормативних та 

позанормативних ризиків. Зокрема, пошук інформації вимагає чималих витрат 

ресурсів – особистісних (вольові зусилля, психологічна готовність виконувати 

діяльність), уточнення позицій сторон, підготовка змісту договорів між ними, 

темпоральних – час (ріелтора – приватний /професійний, продавця, покупця 

та ін. учасників), темп транзакційних операцій (що дає зменшити ризики та 

ситуації невизначеності при проведенні оборудки), матеріальних – витрати на 

інформацію (подання реклами на та ін.), витрати на інформацію, що 

попередньо надана продавцем і потенційними покупцями, витрати на 

визначення ціни об'єкта з урахуванням реальної його вартості, бажаних сум 

покупця та продавця; функціональних – вивчення характеристик об'єкта; 

вироблення умов укладання оборудки з пошуку об’єкта нерухомості; пошук 

необхідно коректного покупця об'єкта та відповідного продавця, перевірка 

технічного стану об'єкта, збір інформації щодо цін на наявні подібні об’єкти 

на ринку нерухомості; функціонально-транзакційних – організація та ведення 

переговорів в ситуаціях невизначеності та в подальшому укладання контрактів 

в конктретизованій ситуації взаємодії учасників оборудки; підготовка 

професійної ситуації до нотаріального засвідчування оборудки; витрати на 

забезпечення дотримання участниками оборудки досягнутих угод (своєчане 

підготовлення документів, оформлення виписки/прописки, погашення боргів 

за комунальними виплатами тощо; 

– розвивати навички самоменеджменту учасників (організації та 

планування своєї професійної та дозвіллєвої діяльності); формування вмінь 

розв’язувати професійні задачі (підбір альтернативних варіантів обміну 

об’єктами нерухомості; купівля і продаж будинків, квартир, приміщень різної 

цінової категорії; обмін більшої квартири на меншу з доплатою за площу; 
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обмін меншої квартири на більшу з відповідною доплатою за площу; пошук 

адекватної до ціни квартири у будинку, який будується та оформлення купівлі 

з розстрочкою платежу до здачі будинку комісії; пошук банку, щодо надання 

іпотечного кредитування з адекватними для клієнта умовами; пошук оренди 

житла або нежитлових приміщень та оформлення договору у відповідний 

термін; відчуження або купівля комерційної нерухомості; переведення 

нерухомого майна з житлового фонду у нежитловий тощо); 

– активізація процесів саморегуляції учасників, засобами усвідомлення 

своїх емоційних станів (суб’єктивної задоволеності/незадоволеності); – 

організація та планування діяльності професійного середовища; – формування 

здатності до управління своїми особистісними та комунікативними ресурсами, 

продукування самоефективності в соціально-професійному, внутрішньо-

особистісному та комунікативному фаховому середовищі, з урахуванням своїх 

ресурсів та цілей). 

Модуль 7. «Професійна комунікація та коректна професійна поведінка». 

Мета – сприяти розвитку навичок здійснювати оцінювати, виробляти та 

приймати рішення та робити коректний вибір у професійній ситуації. 

Завдання модуля 7: – сприяти розвитку здібностей щодо вироблення, 

формулювання комунікативних професійних та особистісних задач. Так, у 

ситуації професійної взаємодії обов’язковою є навичка розумного 

використання похвали та критики. З усім тим, у ситуації такої комунікації 

(якщо ріелтор працює з покупцем) слід демонструвати позитивні емоції 

стосовно тих її обставин, які не призводять до здорожчання ціни об’єкта 

купівлі; варто вишукувати всі можливі недоліки оглядаючи і перевіряючи всі 

складові приміщення (трубопроводів, вікон, стін, підлоги, стелі, звукоізоляції 

і т. д.); 

– сприяти розвитку вмінь досягати поставлених професійних цілей. 

Наприклад, цілі в комунікативній діяльності – узгодження поведінки продавця 

і покупця, знаходження взаємокоректних учасників оборудки, пошук 

будівельного експерта та ін. фахівців. Найпоширеною причиною продажу 



158 

квартир є ситуація потреби в коштах або бажання покращити продавцем свої 

житлові умови. Щоб продати об’єкт нерухомості продавець намагається 

справити на покупця позитивного враження цінності свого об’єкта (максимум 

простору, мінімум речей, коректне дизайнерське облаштування квартири), 

розвиненої інфраструктури, конкуренції серед покупців. Поведінка покупця – 

торгування, не вдавати вигляду, навіть, якщо об’єкт сподобався, оскільки це 

може призвести до втрати рівноправної позиції з продавцем; 

– сприяти розвитку професійної, комунікативної та особистісної 

компетенцій. Відомо, що при ефективно проведених оборудках клієнти не 

завжди погоджуються сплачувати ріелтору його зароблену грошову 

винагороду. Тому, ріелтор має заздалегідь організувати форму комунікації, 

щоб уникнути такої ситуації. Це він зможе зробити сформулювавши та 

усвідомивши професійну задачу «переконати клієнтів у необхідності своїх 

послуг для них». Навіть у випадку, коли обраний об’єкт нерохумості для 

купівлі є бездоганним, а при продажу покупець справляє враження порядної 

людини, виникає ситуація необхідності внесення (відповідно інщим 

учасником оборудки – отримання) авансового платежу і подпісанія 

попередньої згоди. Фахівці зі стажем наполягають на тому, що вже до цієї, так 

званої попередної угоди слід вносити всі необхідні для всіх учасників 

оборудки (і для ріелтора в тому числі) умови угоди, попередньо передбачаючи 

можливо всі наслідки проговорених та зафіксованих умов. 

Склад тренінгової групи. Всього до тренувальних занять було залучено 

30 осіб, які поділено на дві групи за критерієм стажу: 1) учасники за стажем 

до трьох років; 2) учасники зі стажем 20-25 років. 

При проведенні тренінгу враховано з’ясовані раніше загальні, 

когнітивні, особистісно-професійні та комунікативні особливості ріелторів (за 

різними критеріями – стаж, вік, попереднє місце роботи), які формуються в 

ріелторській діяльності, та виявлені нами особливості фахівців, які її 

здійснюють (Бєлік, 2020). 

Обсяг малої тренінгової групи є найбільш ефективною формою роботи в 
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професійному навчанні та створює сприятливу соціальну атмосферу, що 

своєю чергою створює умови для конструктивної та продуктивної групової 

взаємодії стосовно освоєння та відкриття нових змістів свого фаху. 

У процесі групової роботи в означених групах враховано різні аспекти 

при проведенні навчання у контексті компетентнісного та особистісно-

діяльнісного підходів, а саме: 

– врахування накопиченого попереднього фахового досвіду до 

виконання ріелторської діяльності; 

– особливості індивідуально-стильових особливостей ріелторської 

діяльності (продуктивних видів діяльності, тих видів діяльності, яких фахівець 

намагається уникати); 

– доступність, коректність, зрозумілість тренінгових завдань, технік, 

вправ та технологій, які потенційно враховують наявний рівень професійного 

розвитку фахівця; 

– отримання та надання коректного зворотного зв’язку від учасників 

тренінгової групи. Недостатня комунікативна розвиненість (особливо з 

фахівцями з невеликим професійним ріелторським стажем) вимагає від 

психолога додаткового контролю за виконанням правил групової взаємодії в 

групі, розвитку вмінь щодо надання зворотного зв’язку, який стосується 

змісту їхньої поведінки як учасника групи; 

– врахування гендерної різноманітності, полікультурності (соціальної, 

релігійної тощо), що має контролювати психолог при здійсненні групових 

занять у частині реалізації завдань заняття, його цілей, у контексті загальної 

технології формування фахівця на сучасному ринку праці; 

використання технік групової дискусії, «мозкового штурму», зворотного 

зв’язку тощо; 

– врахування особистісних особливостей (вмотивованості, 

спрямованості, ціннісного ряду тощо), що має відбиватися на гнучко 

організовуваній психологом груповій взаємодії, яка б сприяла актуалізації, 

ампліфікації навичок та в цілому досвіду взаємодії з з професійним довкіллям 
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і з конкретними учасниками тренінгової групи. 

Загальна тривалість тренінгової програми – 60 годин. Тривалість 

кожного заняття у структурі модуля дві години. Групова робота проводилася 

один модуль (повний день) раз на місяць, що дає змогу учасникам тренінгу 

поглиблено залучатися до групової взаємодії, підтримує предметно-

професійну спрямованість, необхідний рівень вмотивованості, психологічної 

активності, що своєю чергою сприяє досягненню поставлених завдань 

тренінгу, цілей групової діяльності та цілей кожного з учасників групової 

роботи, втіленню завдань тренінгової програми в цілому. 

Таблиця 3.2.1 

Порівняння середніх значень показників складових психологічної готовності  

до ріелторської діяльності до та після проведення тренінгу  

в експериментальній та контрольній групах (стаж до трьох років) 

Шкали 
Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Соц. чутливість 10,31 12,51** 9,97 9,65 

Соц. пам’ять 10,02 15,62** 10,23 4,29 

Соц. перцепція 9,66 6,30* 9,72 5,60 

Ор_на процес 6,12 9,62* 6,11 6,43 

Ор_на прийняття іншими 12,44 15,65* 12,35 12,24 

Досягнення особ. успіху 20,05 25,02* 19,96 20,13 

Самовладання 9,55 15,36** 9,55 10,03 

Самоконтроль 46,72 52,91** 45,99 45,35 

Мотивація на відповідальність 11,43 16,34* 11,46 11,82 

Мотивація на зміст роботи 10,65 13,97* 10,44, 10,25 

Цінність самостійності 22,91 26,98* 22,90 23,01 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

У результаті реалізації тренінгової програми з формування 

психологічної готовності особистості до виконання діяльності ріелтора 

відбулися суттєві зміни в змісті психологічної готовності, які встановлено у 

групі досліджуваних зі стажем до трьох років роботи у ріелторській 
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діяльності. Результати тренінгового впливу на другу групу досліджуваних (зі 

стажем 15-25 років) не мають статистичної значущості, хоча й зафіксовано 

тенденції до змін (що підтверджує змістовну та структурну коректність 

розробленого тренінгового впливу). Тому далі розглянемо результати 

тренінгової роботи з ріелторами-початківцями (таблиця 3.2.1). 

Таким чином, по закінченню проведення тренінгу в групі молодих 

ріелторів встановлено, що зазнали змін усі компоненти психологічної 

готовносту до виконання майбутніми фахівцями ріелторської діяльності, а 

саме: 

а) особистісно-професійний компонент (мотивація на відповідальність 

(М=12,51, р≤0,01), на зміст роботи (М=19,37, р≤0,05), цінність самостійності 

(М=16,34, р≤0,05);  

б) когнітивний компонент зазнав суттєвих змін за параметрами 

соціальної чутливості (М=12,51, р≤0,01), соціальної пам’яті (М=15,62, р≤0,01), 

соціальної перцепції (М=6,30, р≤0,05); 

в) комунікативний компонент (орієнтація на процесуальні властивості 

роботи (М=9,62, р≤0,05); орієнтація на сприйняття іншими (М=15,65, р≤0,05), 

самовладання (М=15,36, р≤0,01);  

Отже, в результаті групової роботи вдалося системно вплинути на 

розвиток когнітивного компоненту у частині соціального інтелекту, що 

частково перегукується з результатами дослідження психологічних засобів 

формування соціального інтелекту в майбутніх менеджерів [114]. Зазнали 

розвитку здібності до прогнозування, антиципування, передбачення наслідків 

поведінки іншої особи, розуміння її цілей, здатність їхньої диференціації на 

явні (декларовані) та приховані. 

У результаті тренувань з вивчення і дослідження конкретних 

виробничих ситуацій, спираючись та використовуючи попередньо накопиченй 

досвід (спілкування в родині, професійного, ділового, дозвіллєвого 

спілкування) учасники програми стали суттєво краще орієнтуватися у вчинках 

оточуючих людей, точніше сприймати, усвідомлювати, осмислювати та 
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інтерпретувати особливості їхньої поведінки. Демонструвати навички 

розуміння, інтерпретування почуттів інших, їхніх намірів. Насамеперед, вони 

стали демонструвати навички успішного орієнтування у невербальних 

реакціях учасників взаємодії, так званого читання поведінки інших за 

невербальним супроводом квазіділової комунікації. Стало менше помилок у 

трактуванні намірів інших людей, їхніх почуттів та думок, оскільки учасники 

тренінгу набули знань щодо нормативно-рольових моделей і правил, яких 

дотримуються люди у своїй поведінці у міжособистісній взаємодії. (Це 

виявилося у здібностях повно і точно описувати портрет та характерологічні, 

зокрема вольові та інші особливості особистості незнайомої людини; у 

здібностях до ампліфікування інформації з невербальних повідомлень). З усім 

тим, навичок роботи з епатажними, оригінальними комунікаторами виявилося 

недостатньо. Проте, завдяки вмінням гарно орієнтуватися у загально 

прийнятих нормах і правилах (писаних та неписаних) взаємодії, вибудовувати 

стратегії своєї поведінки, з метою вирішення професійних проблем та 

розв’язання ділових задач, таким ріелторам буде вдаватися компенсувати цей 

недолік.  

Отже, в учасників тренінгової програми вдалося актуалізувати та 

розвинути здібності до вчування стосовно рис характеру оточуючих людей, 

усвідомлення нюансів структури взаємодії у системі міжособистісних 

відносин, що виявилося у більш точному і швидкому орієнтуванні у ситуації, 

коректному розумінні, а отже й інтерпретуванні комунікативного процесу, так 

званого зчитування інформації, в результаті більш точного спостереження за 

мовленнєвою експресією в контексті конкретних навчальних ситуацій та 

міжособистісних відносин. Ці здібності дають змогу ріелтору-початківцю 

відповідно коректно знаходити стиль, тон, манеру спілкування з різними 

учасникмами ділової інтеракції. В різних видах ділової комунікації, внаслідок 

актуалізації та напрацювання, так званого, репертуару професійної рольової 

підведки ці ріелтори здатні ефективно виконувати професійні функції, 

використовуючи сформовану професійно-рольову пластичність, вміло 
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орієнтуючись у поліконтектсуальності ділової комунікації. 

У тренуваннях ріелтори-початківці розвинули здібності до 

розпізнавання структури і контекстів динаміки міжособистісних ситуацій. 

Вони володіють вміннями аналізу складно-структурованих ситуацій 

професійної взаємодії. У більшості випадків вони здатні відчувати зміну 

контексту ситуації, що зумовлюється включенням до ділової взаємодії інших 

учасників. У професійному мисленні характерними для них стали логічні 

умови, які вони здатні поширювати на невідомі, так звані відсутні ланки 

взаємодії, а отже, антиципувати, передбачати те, як співрозмовники та інші 

відомі, пов’язані з ними учасники ріелторської оборудки, зможуть поводити 

себе в подальшому, усвідомлювати та прогнозувати причини, результати та 

прикінцеві наслідки тієї чи іншої поведінки. Здібність до прогнозування 

уможливлює побудову цілісної картини ріелторської діяльності та її видів, 

усвідомлення контекстів, в яких вона здійснюється, усвідомлення слабких і 

сильних своїх сторін, прийняття себе, сформованим інтересом до соціальних 

проблем інших людей, комунікативною активністю та успішністю, знання про 

особливості співучасників ділової комунікації (завдяки гнучкості, швидкій 

адаптовуваності до нової ситуації, професійній рефлексії та ін.) – все це 

свідчить про здібність коректно заважати на потреби, цілі, наміри учасників 

комунікації, прогнозувати результати, які максимально близько співпадають з 

наміченими цілями (декларованими і прихованими). Професійне мислення 

ріелтора дає змогу йому ефективно управляти процесом ділової комунікації, 

орієнтуватися у невербальних реакціях співрозмовників, а також задавати 

норми та регулювати поведінку всіх учасників оборудки. 

У комунікативному компоненті значущі відмінності відбулися у 

розвитку здібності в орієнтуванні на процесуальні властивості роботи. Можна 

говорити про сформованоу установку на виробничий процес. Це свідчить про 

те, що зміст діяльності ріелтора є значущим та цікавим для працівника, що 

своєю чергою може свідчити про обдарованість до цього фаху. Адже при 

усвідомленні важливості досягнення мети, такий працівник здатен 
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захоплюватися самим процесом проведення оборудки. Водночас надмірне 

захопленя процесом діяльності може призводити до так званих збоїв у 

темпоральності професійної діяльності (руйнування графіків оглядів, термінів 

оформлення документів і т. ін.). Така ситуація не можлива для тих ріелторів-

початківців, яким властива скрупульозність та відповідальність при виконанні 

та організації цілісного процесу оборудки, розвиненість навичок ефективного 

таймменеджменту тощо. Інколи ймовірна втрата цікавості до справи, може 

вплинути на некоректне ставлення до роботи, а отже й призводити до 

небажаних наслідків, проблем при проведенні оборудки. 

Значущо розвиненою виявилася орієнтація ріелторів-початківців на 

коректне сприйняття та розуміння інших учасників комунікаціїі. Це свідчить 

про здібності до продукування коректних та продуктивних міжособистісних 

стосунків і ділових відносин, про прагнення до обговорення та здібностей 

переформулювання та переконструювання наявних негативних ситуацій у 

продуктивне русло з урахуванням різних точок зору. 

Здібність до самовладання свідчить про розвинений довільний контроль 

за своєю емоційною сферою у професі проведення різних видів ріелторської 

діяльності. Цим молодим фахівцям-рівелторам властива емоційна стійкість, 

розвинене самовладання в різних ситуаціях ділового та міжособистісного 

спілкування, що має вияв у внутрішньому спокої, витриманості, впевненості в 

собі, що стає продуктивним підґрунтям для роботи у складних нечітко 

визначених ситуаціях; готовність до роботи в умовах невизначеності, 

позитивному сприйманні нового, творчості, екстравагантності, гнучкості у 

підходах до структурування ситуації та вирішення означених проблем. Проте 

постійне намагання і прагнення самоконтролю може призвести до обмеження 

креативності та спонтанності, до підвищення внутрішньої напруженості, 

постійної стурбованості, втомлюваності, що може, своєю чергою, призводити 

до емоційного вигоряння працівника. Разом з тим, вольова саморегуляція 

може приховувати проблеми в організації життєдіяльності ріелтора, у 

міжособистісних стосунках. 
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У змісті особистісного компоненту найбільші значущі зміні відбулися у 

мотивації на відповідальність на зміст роботи, цінність самостійності, що має 

вияв у розвиненому професійному мисленні, навичках та вмінні виробляти та 

самостійно приймати коректні рішення, йдеться про ріелтора-початківця, 

якому властива мотиваційна мета творчості у професійній діяльності, пізнання 

діяльності та самопізнання і саморозвитку в ріелторській справі. В цілому це 

має вияв в автономності, незалежності, що є (як свідчать дослідження 

суб’єктивного пхсихолгічного благополуччя), ознакою суб’єктивного 

благополуччя ріелтора-працівника.  

Ефективність програми підтверджено проведенням анкетуванням до та 

після тренінгу, що дало змогу виявити динаміку змін, яка відбулася в ході 

проведеної роботи.  

 

Висновки до розділу 3. 
 

Узагальнюючи наявні підходи щодо трактування психологічної 

готовності до діяльності нами виокремлено особистісний та компетентнійсний 

підходи. 

Психологічна готовність до ріелторської справи має, насамперед, 

особистісну детермінацію, в якій найсуттєвішими є чотири фактори, а саме: 

«еталонність», «гуманістичність», «прагматичність», «альтруїстичність. 

Спираючись на зміст факторів можна визначити основні характеристики 

(компетенції) фахівця-ріелтора, а саме: а) здатність вирішувати складні 

завдання і проблеми у процесі праці (інтегральна компетенція); б) здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність генерувати нові ідеї; 

вміння виявляти, формулювати та вирішувати проблеми; здатність діяти на 

основі етичних міркувань (мотивів); здатність діяти соціально відповідально і 

свідомо; здатність розробляти та управляти проектами; здатність мотивувати 

людей та рухатися до спільної мети (загальні компетенції); в) здатність 

визначати, аналізувати та інтерпретувати інформаційний ряд ріелторського 
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фаху, ідентифікувати проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 

здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей 

функціонування людини в умовах здійснюваної оборудки в контексті 

професійних завдань; здатність пропонувати творчі способи розв’язання 

ріелторських задач і вирішення фахових проблем, виробляти та приймати 

фахово-коректні рішення та їх втілювати (спеціальні компетенції). 

Узагальнюючи особливості щодо змісту та структури ріелторської 

діяльності, трактування психологічної готовності до її виконання як 

інтегрованої якості особистості, що спрямована на адекватну реакцію щодо 

можливостей ситуативного розв’язання універсальних професійних задач 

ріелтора, розроблено програму формування психологічної готовності 

особистості до ріелторської діяльності. 

Для здійснення організованого впливу використано суб’єктно-

вчинковий, особистісно-діяльнісний та компетентнісний підходи, які дають 

змогу сконструювати динамічне освітнє середовище з урахуванням специфіки 

особистості, соціокультурного навчального середовища та особливостей 

фахової ріелторської діяльності. 

Система формувальних впливів здійснюється з урахування трьох 

аспектів групової діяльності (активізації, актуалізації та ампліфікації). 

Завдяки їх здійсненню відбуваються зміни в структурі психологічної 

готовності особистості, а саме, в результаті: а) активізації когнітивного 

компоненту психологічної готовності здійснюється предметно-професійне 

навчання; б) актуалізації особистісного та професійного потенціалів – 

практичне виконання складових видів робіт ріелтора, усвідомлення 

професійних та особистісних цілей, складання професійного плану; 

в) ампліфікування – конкретизується процес орієнтування у змісті 

виконуваної діяльності ріелтором, уточнюється спеціалізація професійної 

діяльності. 

Результати нашого комплексного дослідження засвідчують, що 

тренінгова програма з формування психологічної готовності до ріелторської 
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діяльності – це особистісно-діяльнісний тренінг, головною метою якого є 

сприяння та розвиток когнітивного, особистісного та комунікативного 

компонентів психологічної готовності до ріелторського фаху через розвиток 

діяльнісних та особистісних психологічних складових; активізації, 

ампліфікації та актуалізації професійних уявлень, вмінь та навичок, 

професійних цілей і планів, змістової та змістовної мотивації, предметно-

професійної спрямованості та системи професійних сформованих якостей 

(компетенцій – загальних, фахових, спеціальних). 

Тренінг з формування психологічної готовності до ріелторської 

діяльності ґрунтується на положеннях особистісно-діяльнісного, 

компетентнісного підходів, концепції особистісної та професійної готовності, 

здібностей, професійно-значущих якостей тощо. Використання усіх цих 

підходів, концепцій та теорій створює підґрунтя для сприяння розвитку та 

формуванню психологічної готовності до ріелторського фаху, з усім тим, 

послуговуючись конструктивними професійними та особистісними 

властивостями фахівця, що детермінує множинний, поліваріантний, 

індивідуально орієнтований результат. 

В основу розробленого тренінгу з формування психологічної готовності 

до ріелторської діяльності покладено принципи: співробітництва та взаємодії; 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії; цінності особистісних досягнень та досвіду 

учасників; творчості; цілісності, саморозвитку; спільної діяльності; опори на 

суб’єктну цілеспрямовану активність; створення психологічно комфортного 

простору тренінгової взаємодії; гуманізму. 

Програма з формування психологічної готовності до ріелторської 

діяльності складається з трьох блоків, які логічно пов’язані між собою: 

перший блок «Професія ріелтора: сьогодні і завтра» – тривалість 28 годин; 

другий блок «Особистість та професія: індикатори фахівця-ріелтора» – 

тривалість 16 годин; третій блок «Я – ріелтор) – тривалість 16 годин. 

Апробація програми показала її високу ефективність, що свідчить про 

можливість розвитку психологічної готовності до ріелторської діяльності, 
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розвиток її компонентів (особистісно-професійного, когнітивного, 

комунікативного). 
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future specialist for real activity (program and results of implementation). American 

Juornal of Fundamental, Applied &Experimental Research, 2021. № 20 (1). Р. 50–
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне й емпіричне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення проблеми особливостей психологічної 

готовності до виконання діяльності ріелтора, що дозволило зробити такі 

висновки: 

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу вітчизняних та 

зарубіжних джерел з’ясовано, що предметом професійної діяльності ріелтора 

є посередницька діяльність на ринку нерухомості, для продуктивного 

здійснення якої фахівцю необхідна сформована психологічна готовність. 

Основними підходами до визначення поняття психологічної готовності є 

структурно-функціональний, особистісний та особистіно-діяльнісний. 

Грунтуючись на особистісно-діяльнісному та компетентнісному підходах 

сформульовано поняття психологічної готовності особистості до виконання 

ріелторської діяльності як особистісного утворення, ієрархічної структури 

рис, властивостей і станів, які зумовлюють успішне виконання суб’єктом 

професійної діяльності ріелтора. Психологічна готовність до ріелторської 

діяльності є інтегрованою якістю особистості, що спрямована на коректне 

розв’язання універсальних професійних задач ріелтора засобами здобутих 

професійних компетенцій; співвідношення розвитку складових готовності 

спеціаліста утворює відповідний субвид психологічної готовності до 

ріелторського фаху. 

2. З позиції компетентнісного підходу в роботі розроблено 

концептуальну модель психологічної готовності особистості до ріелторської 

діяльності, яка містить особистісно-професійний, когнітивний, 

комунікативний структурні компоненти. Особистісно-професійна готовність 

містить індивідуально-психологічні риси фахівця, його ціннісні орієнтації, 

особливості спрямованості, емоційно-вольові характеристики, зміст та 

структуру мотивації професійної діяльності працівника, фактори його 

задоволеності/незадоволеності працею. Когнітивний компонент 

психологічної готовності складають: рівень освіченості та кваліфікації; 
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предметно-професійна обізнаність спеціаліста, соціальний інтелект та 

особливості його професійного мислення. Комунікативний компонент 

включає прояви соціальної довіри, супідрядність основних комунікативних 

орієнтацій та соціально-психологічні установки в мотиваційно-потребовій 

сфері ріелторів. 

3. Встановлена в результаті емпіричного дослідження кореляція різних 

параметрів особистісно-професійного компоненту доводить наявність 

індивідуально-професійної готовності учасників дослідження, а зв’язки між 

параметрами когнітивного компоненту свідчать про наявність когнітивної 

готовності. Прямий зв’язок когнітивного та особистісно-професійного 

компонентів готовності засвідчує сформованість соціально-інформаційної 

готовності, а позитивна кореляція особистісно-професійного та 

комунікативного компонентів психологічної готовності свідчить про 

наявність соціально-комунікативного виду готовності. Таким чином, з огляду 

на концептуальну модель дослідження можна стверджувати про 

сформованість у ріелторів загальної (соціально-комунікативної) та 

спеціальної (соціально-інформаційної) психологічної готовності.  
Виокремлено чотири фактори, які є емпірично встановленими типами 

психологічної готовності успішних фахівців-ріелторів: а) «еталонний», який 

найбільше відповідає концептуальній структурі психологічної готовності до 

ріелторської діяльності; б) «гуманний», в змісті якого домінантою готовності 

є гармонізація виробничих ситуацій; в) «розумно альтруїстичний», в змісті 

якого основним є забезпечення інтересів усіх її учасників; г) 

«прагматичний», зміст якого тяжіє до лідерської позиції та реалізації в 

діяльності фінансового інтересу. В цілому ж вони описують різні 

психологічні аспекти сформованості професійної готовності фахової 

діяльності ріелтора. 

4. Аналіз даних дослідження за критерієм віку показав значущі 

відмінності психологічної готовності зрілих та молодих (до 30 років) 

спеціалістів, якими виявились: її загальний показник, значущість соціального 
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оточення, орієнтація на свободу та установка на досягнення, емоційна 

стійкість, комунікативний компонент готовності та її когнітивний 

компонент, самоконтроль, практичність, орієнтація на гроші, самостійність, 

універсалізм, екстраверсія, орієнтація на результат, досягнення особистого 

успіху та на зміст роботи.  

Виявлена переважна більшість високих показників у групи осіб зі 

стажем 25 і більше років (вік 45-59 років) свідчить про те, що індивідуально-

особистісні особливості цих працівників відповідають специфіці 

ріелторської діяльності (в частині її вимог до особистості виконавця). 

Відносно цих осіб можна стверджувати про обдарованість до діяльності 

ріелтора, яким робота дає можливість не лише отримувати статки, але й 

самореалізовуватись у фаховій діяльності. 

5. Загалом, співвідношення віку учасників дослідження та їхнього 

стажу в ріелторській справі показав, що найменше психологічно 

підготовленими є особи, у яких або відсутній стаж роботи, або не перевищує 

3-х років. Як правило, це особи 20 – 30 років, які або завершили професійне 

навчання і не влаштувалися за фахом (фактичні безробітні), або не мають 

завершеної вищої освіти. Саме їх психологічна готовність стала предметом 

тренінгової роботи за програмою, розробленою і апробованою автором. У 

результаті реалізації авторської тренінгової програми з розвитку 

психологічної готовності особистості до виконання діяльності ріелтора 

відбулися суттєві зміни в змісті психологічної готовності ріелторів-

початківців, в усіх її компонентах, а саме: а) особистісно-професійний 

(поліпшились самоконтроль та самовладання, мотивація на відповідальність, 

на зміст роботи, цінність самостійності); б) когнітивний (істотно зросла 

соціальна чутливість, соціальна пам’ять, зменшилась соціальна перцепція); 

в) комунікативний (збільшилась орієнтація на процесуальні властивості 

роботи та на сприйняття працівника іншими внаслідок розвитку соціально-

рефлексивних вмінь). 

Таким чином, гіпотези, поставлені в дослідженні про склад 
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психологічної готовності до діяльності ріелтора та можливість розвитку її 

складових засобами психолого-педагогічного навчання, можна вважати 

доведеними. Перспектива подальших досліджень вбачається у виявленні 

специфіки становлення готовності фахівця до здійснення керівного 

функціоналу в ріелторській справі, створенні спеціалізованих технік з 

розвитку психологічної готовності особистості до виконання ріелторської 

діяльності з урахуванням гендерних особливостей, професійного стажу 

фахівця та ін. 
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ДОДАТКИ 

 

 

 

Додаток 1 
 

Анкета 

(розробник Бєлік Н. О.) 

 

Доброго дня! Дана анкета спрямована на вивчення особливостей 

психологічної готовності ріелторів. Вся інформація, яку ви з надаєте залишається 

конфіденційною. Прохання, будь ласка, дати відповіді на всі питання. 

Відповідайте по можливості щиро та правдиво. 

 

1. Ваша освіта? 

 • середня 

 • серед. спеціальна 

 • н / вища 

 • вища 

  

2. Який профіль вашої освіти? 

 • економічний 

 • гуманітарний  

• юридичний 

 • психологічний 

 • педагогічний 

 • мистецький (художній, театральний та ін.) 

 • технічний 

 • військовий 

 • інше (впишіть) 

___________________________________________________________________ 
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 3. Скільки років працюєте за фахом ріелтора? 

 • 0-3 

 • 10-15 

 • 15-20 

 • ваш стаж 

 

4. Як ви оцінюєте свій рівень професійного розвитку? 

 • низький 

 • середній 

 • відносно нормальний 

• достатній 

• високий 

 

 5. Які особливості роботи ріелтора для Вас є привабливими ? 

____________________________________________________________________ 

 

6. Які риси особистості є важливим для виконання роботи 
ріелтора?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

8. Чи бажаєте підвищити свою кваліфікацію за фахом ріелтора ? 

 • якщо так, то чому 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 • якщо ні, то 

чому______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

 9. Яка Ваша причина зміни попередньої роботи на фах ріелтора? 

____________________________________________________________________ 
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Додаток 2 

 

 

Результати описових статистик 

  
Тест Левіна для перевірки гомогенності груп (за коефіцієнтом значущості) 

 

 

Статистика 

Левіна df1 df2 Sig. 

Загальний бал готовності 3,108 1 200 ,079 

 Значущість соц. оточення 15,442 1 200 ,019 

Екстраверсія1 ,002 1 200 ,963 

Прихильність2 6,477 1 200 ,011 

Добросовісність3 9,905 1 200 ,002 

Нейротизм4 9,329 1 200 ,002 

Відкритість_досвіду5 1,929 1 200 ,166 

А_фінанси 2,197 1 200 ,139 

Б_визнання 10,962 1 200 ,001 

В_відповідальність 17,115 1 200 ,000 

Г_від_з_кер 8,567 1 200 ,000 

Д_підвищення 1,850 1 200 ,001 

Е_досягнення 1,365 1 200 ,243 

Ж зміст роботи ,096 1 200 ,757 

З_співпраця 1,173 1 200 ,279 

ор._процес 2,898 1 200 ,002 

ор._результат ,250 1 200 ,617 

ор._альтруїзм 9,383 1 200 ,001 

ор._егоїзм ,738 1 200 ,391 

ор._працю 13,161 1 200 ,000 

ор._свободу 6,997 1 200 ,014 

ор._владу ,157 1 200 ,692 

ор._гроші 5,047 1 200 ,025 

конформність1.1 ,774 1 200 ,379 

традиції1.2 ,019 1 200 ,890 

доброта1.3 7,002 1 200 ,002 
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універсалізм1.4 1,295 1 200 ,256 

самостійність1.5 4,657 1 200 ,032 

стимуляція1.6 ,892 1 200 ,346 

гедонізм1.7 10,124 1 200 ,000 

досягнення1.8 14,650 1 200 ,000 

влада1.9 ,937 1 200 ,334 

безпека1.10 1,200 1 200 ,274 

Когнітивний компонент 5,403 1 200 ,000 

Особистісний компонент 5,669 1 200 ,001 

 емоційна стійкість 6,607 1 200 ,001 

практичність 5,361    

самоконтроль 3,4625 1 200 ,000 
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Додаток 3 

  
 

Таблиця середніх значень за шкалами між чоловіками та жінками 

 

Таблиця 1  
Групова статистика 

 

Пол N Середній Std. Відхилення 

Std. Середня 

помилка 

Значущість соц. оточення м 40 15,55 3,152 ,264 

ж 160 12,51 5,321 ,284 

Б_визнання м 40 3,5063 1,26338 ,10570 

ж 160 2,3425 1,59705 ,10482 

гедонізм м 40 2,1106 1,24327 ,10402 

ж 160 2,1042 1,69067 ,11096 

ор._процес м 40 1,5350 1,24811 ,10442 

ж 160 2,2122 1,49652 ,09822 

самостійність1.5 м 40 2,1344 1,30653 ,10931 

ж 160 2,9038 1,66491 ,10927 

альтруїзм  м 40 1,1074 ,80550 ,06739 

ж 160 1,3192 ,91376 ,05997 

безпека м 40 1,5000 1,67358 ,14002 

ж 160 1,2500 1,38103 ,09064 

відповідальність м 40 16,241 2,930 ,245 

ж 160 15,028 3,437 ,226 

універсалізм1.4 м 40 11,75 2,915 ,244 

ж 160 11,86 3,014 ,198 

ор._свободу м 40 4,097 1,83261 ,15333 

ж 160 4,3301 1,90842 ,12710 
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Таблиця 2 
 

Таблиця середніх значень за шкалами серед вікових груп 

 

 N Середн Std. Відхилення Std. Error 

Загальний бал 

психологічної 

готовності 

20-30 років 76 1,0643 ,53366 ,04269 

30-45 років 84 3,1587 ,51594 ,07536 

45-59 роки 40 3,3284 ,60587 ,09836 

Екстраверсія1 

20-30 років 76 3,3146 ,65306 ,08261 

30-45 років 84 2,1750 ,81556 ,17262 

45-59 роки 40 1,6288 ,56121 ,08008 

Когнітивний 

компонент 

20-30 років 76 1,3086 ,56312 ,04505 

30-45 років 84 2,4095 ,54203 ,07917 

45-59 роки 40 2,5882 ,54062 ,08776 

 

досягнення1.8 20-30 років 76 5,6501 ,79309 ,10032 

30-45 років 84 3,5450 ,76458 ,16183 

45-59 роки 40 3,0695 ,83965 ,11982 

Комунікативний 

компонент 

20-30 років 76 2,8698 ,59938 ,04795 

30-45 років 84 2,6776 ,62911 ,09189 

45-59 роки 40 2,1429 ,74156 ,12038 

ор._гроші 20-30 років 76 2,0612 ,64684 ,08182 

30-45 років 84 3,9000 ,93833 ,19861 

45-59 роки 40 1,3312 ,43166 ,06160 

ор._на свободу 20-30 років 76 3,8571 1,82862 ,14629 

30-45 років 84 6,4090 1,51148 ,22077 

45-59 роки 40 4,2941 1,79834 ,29193 

самостійність1.5 20-30 років 76 3,6529 1,94918 ,24655 

30-45 років 84 3,1100 1,66562 ,35255 

45-59 роки 40 2,5854 1,74879 ,26853 

Відкритість_досвіду5 20-30 років 76 20,4564 4,393 ,351 

30-45 років 84 19,0090 5,571 ,814 

45-59 роки 40 10,5659 5,551 ,901 



200 

А_фінанси 20-30 років 76 20,3486 3,314 ,419 

30-45 років 84 20,8491 1,965 ,416 

45-59 роки 40 18,1924 6,902 ,985 

Нейротизм4 20-30 років 76 19,4571 3,75248 ,30020 

30-45 років 84 19,0952 3,96934 ,57976 

45-59 роки 40 19,1176 5,38380 ,87398 

ор._результат 20-30 років 76 21,2857 3,24271 ,41017 

30-45 років 84 20,0000 2,62860 ,55637 

45-59 років 40 18,0000 6,81171 ,97204 

Ж зміст роботи 20-30 років 76 10,6544 3,63369 ,29070 

30-45 років 84 17,2530 5,11141 ,74657 

45-59 роки 40 17,0007 4,84015 ,78573 

Прихильність2 20-30 років 76 19,5714 3,67870 ,46532 

30-45 років 84 18,8000 2,23232 ,47249 

45-59 роки 40 14,4091 5,80923 ,82898 

В_відповідальність 20-30 років 76 12,5416 6,22819 ,49825 

30-45 років 84 36,1135 6,94984 1,01509 

45-59 роки 40 26,5311 7,55010 1,22565 

практичність 20-30 років 76 26,6781 5,76809 ,72961 

30-45 років 84 13,1240 7,97097 1,68714 

45-59 років 40 14,2711 6,96117 ,99337 

Самоконтроль 20-30 років 76 9,5546 3,65870 ,47435 

30-45 років 84 26,2225 2,28932 ,82268 

45-59 років 40 20,7952 5,84933 ,48345 

 

гедонізм1.7 20-30 років 76 13,4586 3,74207 ,29937 

30-45 років 84 19,5554 3,95178 ,57720 

45-59 роки 40 15,2151 10,02017 1,62663 

конформність1.1 20-30 років 76 13,8451 3,39961 ,43002 

30-45 років 84 13,2130 2,47475 ,52381 

45-59 роки 40 15,3457 3,47573 ,49599 

ор._працю 20-30 років 76 27,3110 31,27640 2,50211 

30-45 років 84 26,7663 31,69063 4,62871 
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45-59 роки 40 20,2225 42,91971 6,96741 

безпека1.10 20-30 років 76 47,2214 33,29222 4,21117 

30-45 років 84 24,7250 26,98583 5,71182 

45-59 роки 40 17,1119 32,22437 4,59846 

Емоційна стійкість 20-30 років 76 1,2253 1,36181 ,10894 

30-45 років 84 2,7439 1,55679 ,22738 

45-59 роки 40 3,9195 ,93501 ,15179 

міра задоволеності 

буденною дійсністю 

20-30 років 76 9,2870 ,91862 ,11620 

30-45 років 84 13,5640 1,12084 ,23724 

45-59 роки 40 12,5423 1,43473 ,20474 

універсалізм 20-30 років 76 1,4536 1,89568 ,15165 

30-45 років 84 2,7788 1,69775 ,24797 

45-59 роки 40 2,8934 1,76845 ,28708 

Б_визнання 20-30 років 76 7,3243 1,67135 ,21141 

30-45 років 84 4,4230 1,97454 ,29055 

45-59 роки 40 3,0911 1,77390 ,25314 

Значущість соц. 

оточення 

20-30 років 76 7,3243 1,37274 5,76509 

30-45 років 84 3,0911 1,77390 7,96697 

45-59 роки 40 8,2110 1,37245 6,92817 
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«Тест Гілфорда» (Дж. Гілфорд) 
 

 

Описові статистики 

 N Середнє Стд. відхилення 

Тест1.субтест1 200 10,52 1,599 

субтест2 200 9,17 1,746 

субтест3 200 9,78 1,656 

субтест4 200 7,19 1,694 

Композ.оцінка 200 36,85 3,218 

N валідних (цілком) 200 
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5 факторний опитувальник 
 

Статистики 

 N Середнє Медіана 

Валідні Пропущенні 

Активність1.1 200  0 10,59 11,00 

Домінування1.2 200 0 10,59 11,00 

Товаристкість1.3 200 0 9,74 9,50 

Пошук_враження1.4 200 0 8,35 8,00 

Пошук_уваги1.5 200 0 10,85 11,00 

Екстраверсія1 200 0 50,43 51,50 

Симпатія2.1 200 0 10,30 11,50 

Співпраця2.2 200 0 9,46 10,00 

Довірливість2.3 200 0 8,83 8,00 

Розуміння_іншого2.4 200 0 9,59 11,00 

Повага_до_інших2.5 200 0 10,85 11,00 

Прихильність2 200 0 49,19 48,00 

Акуратність3.1 200 0 10,72 11,00 

Наполегливість3.2 200 0 10,06 10,00 

Відповідальність3.3 200 0 10,61 12,00 

Стриманість3.4 200 0 9,91 10,50 

Розсудливість3.5 200 0 10,48 10,50 

Добросовісність3 200 0 51,76 52,00 

Тривожність4.1 200 0 9,89 10,00 

Напруженість4.2 200 0 8,20 7,50 

Депресивність4.3 200 0 9,37 8,00 

Самокритичність4.4 200 0 8,09 8,00 



204 

Емоційна_лабільність4.5 200 0 8,98 9,00 

Нейротизм4 200 0 43,43 44,00 

Цікавість5.1 200 0 9,69 10,00 

Допитливість5.2 200 0 8,81 8,00 

Артистичність5.3 200 0 10,72 11,00 

Сензитивність5.4 200 0 9,50 10,00 

Пластичність5.5 200 0 9,85 9,00 

Відкритість_досвіду5 200 0 48,78 49,00 
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Тест 6 «Тест Герцберга» 
 

 

Статистики 

 N Середнє Медіана 

Валідні Пропущенні 

А_фінанси 200 0 23,20 23,00 

Б_визнання 200 0 19,61 18,00 

В_відповідальність 200 0 11,43 11,00 

Г_від_з_кер 200 0 13,93 13,50 

Д_підвищення 200 0 14,80 15,00 

Е_досягнення 200 0 20,50 21,00 

Ж_зміст роботи 200 0 22,59 23,00 

З_співпраця 200 0 13,85 14,50 
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Факторний аналіз психологічної готовності до ріелторської діяльності 
 

Повна пояснювальна дисперсія 

Компонента Початкові власні значения Суми квадратів навантажень вилучення 

Всього % Дисперсії Кумулятивни

й % 

Всього % Дисперсії Кумулятивни

й % 

1 10,970 20,315 20,315 10,970 20,315 20,315 

2 8,145 15,083 35,398 8,145 15,083 35,398 

3 4,193 7,765 43,163 4,193 7,765 43,163 

4 3,327 6,161 49,324 3,327 6,161 49,324 

5 2,772 5,133 54,458 2,772 5,133 54,458 

6 2,327 4,309 58,766 2,327 4,309 58,766 

7 2,142 3,966 62,732 2,142 3,966 62,732 

8 1,794 3,322 66,054 1,794 3,322 66,054 

9 1,646 3,047 69,101 1,646 3,047 69,101 

10 1,584 2,934 72,035 1,584 2,934 72,035 

11 1,407 2,605 74,641 1,407 2,605 74,641 

12 1,239 2,295 76,936 1,239 2,295 76,936 

13 1,163 2,153 79,089 1,163 2,153 79,089 

14 1,045 1,935 81,024 1,045 1,935 81,024 

15 1,012 1,875 82,898 1,012 1,875 82,898 

16 ,875 1,621 84,519 ,875 1,621 84,519 

17 ,824 1,525 86,044 ,824 1,525 86,044 

18 ,795 1,473 87,517 ,795 1,473 87,517 

19 ,750 1,389 88,906 ,750 1,389 88,906 

20 ,668 1,237 90,142 ,668 1,237 90,142 

21 ,615 1,139 91,281 ,615 1,139 91,281 

22 ,537 ,995 92,276 ,537 ,995 92,276 

23 ,448 ,829 93,105 ,448 ,829 93,105 

24 ,438 ,812 93,917 ,438 ,812 93,917 

25 ,403 ,745 94,662 ,403 ,745 94,662 

26 ,368 ,681 95,344 ,368 ,681 95,344 

27 ,289 ,535 95,879 ,289 ,535 95,879 

28 ,257 ,476 96,354 ,257 ,476 96,354 
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29 ,236 ,438 96,792 ,236 ,438 96,792 

30 ,219 ,406 97,198 ,219 ,406 97,198 

31 ,200 ,370 97,568 ,200 ,370 97,568 

32 ,184 ,341 97,908 ,184 ,341 97,908 

33 ,176 ,326 98,234 ,176 ,326 98,234 

34 ,152 ,282 98,516 ,152 ,282 98,516 

35 ,143 ,264 98,780 ,143 ,264 98,780 

36 ,123 ,227 99,008 ,123 ,227 99,008 

37 ,091 ,169 99,177 ,091 ,169 99,177 

38 ,082 ,151 99,328 ,082 ,151 99,328 

39 ,075 ,139 99,467 ,075 ,139 99,467 

40 ,059 ,109 99,576 ,059 ,109 99,576 

41 ,051 ,094 99,671 ,051 ,094 99,671 

42 ,044 ,082 99,753 ,044 ,082 99,753 

43 ,037 ,068 99,821 ,037 ,068 99,821 

44 ,026 ,049 99,870 ,026 ,049 99,870 

45 ,022 ,041 99,911 ,022 ,041 99,911 

46 ,015 ,028 99,940 ,015 ,028 99,940 

47 ,014 ,027 99,966 ,014 ,027 99,966 

48 ,010 ,018 99,984 ,010 ,018 99,984 

49 ,005 ,009 99,993 ,005 ,009 99,993 

50 ,002 ,003 99,996 ,002 ,003 99,996 

51 ,002 ,003 100,000 ,002 ,003 100,000 

52 ,000 ,000 100,000 ,000 ,000 100,000 

53 ,000 ,000 100,000 ,000 ,000 100,000 

54 ,000 ,000 100,000 ,000 ,000 100,000 

Метод виділення: Аналіз головних компонент. 
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KMO і тест Бартлетта 

Кайзер-Мейер-Олкін. Вимір адекватності вибірки. ,715 

Тест сферичності Бартлетта 

Прибл. Чі-площа 94,466 

df 28 

Сиг. ,000 

 

\ 

  



Додаток 4 

  

КОРЕЛЯЦІЇ ГРУПА СТАЖ 0-3 РОКИ 

 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
c. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
 

 

Correlations 

  

Ф
ін

ан
со

ві
 м

от
ив

и 
 

 

Су
сп

іл
ьн

е 
ви

зн
ан

ня
 

Ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

 

Ві
дн

ос
ин

и 
з к

ер
 

П
ід

ви
щ

ен
ня

 

Д
ос

яг
не

нн
я 

Зм
іс

т 
ро

бо
ти

 

Сп
ів

пр
ац

я 

О
р_

пр
оц

ес
 

О
р_

ре
зу

ль
та

т 

О
р_

ал
ьт

ру
їз

м 

О
р_

ег
ої

зм
 

О
р_

пр
ац

ю
 

О
р_

на
 с

во
бо

ду
 

О
р_

на
 в

ла
ду

 

О
р_

на
 гр

ош
і 

Ко
нф

ор
мн

іс
ть

 

Тр
ад

иц
ії 

Д
об

ро
та

 

У
ні

ве
рс

ал
із

м 

Фінансові мотиви Pearson 

Correlation 

1 ,443** ,162 -,005 ,190 -,129 -,209 ,608** -,146 ,422** ,375** ,315* ,123 ,876** -,128 -

,445** 

,574** ,602** -,081 -,134 

Sig. (2-

tailed) 
 ,001 ,261 ,973 ,185 ,372 ,146 ,000 ,311 ,002 ,007 ,026 ,394 ,013 ,375 ,001 ,000 ,000 ,578 ,352 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Суспільне 
визнання 

Pearson 

Correlation 

,443** 1 ,417** ,421** ,259 ,221 ,192 ,330* ,105 ,427** ,322* ,253 ,013 ,039 ,119 -,036 ,206 ,131 ,196 ,058 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,002 ,003 ,002 ,070 ,123 ,181 ,019 ,466  ,002 ,023 ,076 ,930 ,790 ,412 ,802 ,152 ,365 ,173 ,690 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Відповідальність Pearson 

Correlation 

,162 ,417** 1 ,196 ,368** ,014 ,421** ,022 ,153 ,505** ,504** ,440** ,702** ,264 ,094 ,025 ,105 ,038 ,012 ,509** 

Sig. (2-

tailed) 
,261 ,003 ,002 ,173 ,009 ,924 ,002 ,882 ,289 ,000 ,000 ,001 ,000 ,064 ,517 ,864 ,468 ,795 ,936 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Відносини з кер. Pearson 

Correlation 

-,005 ,421** ,196 1 ,033 ,137 ,143 -,112 ,117 -,056 -,050 -,175 -,002 ,255 ,251 ,278 -,062 -,303* ,066 ,026 

Sig. (2-

tailed) 
,973 ,002 ,173 ,002 ,819 ,342 ,322 ,438 ,416 ,699 ,728 ,224 ,991 ,074 ,078 ,051 ,667 ,032 ,648 ,856 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Підвищення Pearson 

Correlation 

,190 ,259 ,368** ,033 1 ,157 ,010 -,053 ,140 ,420** ,227 ,405** ,102 ,334* -,136 -,137 -,112 -,131 ,039 ,356* 

Sig. (2-

tailed) 
,185 ,070 ,009 ,819 ,002 ,275 ,946 ,717 ,332 ,002 ,113 ,004 ,481 ,018 ,347 ,341 ,439 ,364 ,787 ,011 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Досягнення 
успіху 

Pearson 

Correlation 

-,129 ,221 ,014 ,137 ,157 1 ,246 -,172 ,099 ,344* ,039 ,111 -,176 ,048 ,038 ,832*
* 

-,067 -,222 ,127 ,219 

Sig. (2-

tailed) 
,372 ,123 ,924 ,342 ,275 ,002 ,084 ,234 ,493 ,014 ,789 ,442 ,222 ,742 ,792 ,412 ,644 ,121 ,378 ,126 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Зміст роботи Pearson 

Correlation 

-,209 ,192 ,421** ,143 ,010 ,246 1 -,254 ,378** ,208 ,289* ,353* ,444** ,368** -,012 ,139 -,223 -,067 ,065 ,524** 
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Sig. (2-

tailed) 
,146 ,181 ,002 ,322 ,946 ,084 ,002 ,075 ,007 ,147 ,042 ,012 ,001 ,009 ,935 ,335 ,119 ,645 ,652 ,000 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Співпраця  Pearson 

Correlation 

,608** ,330* ,022 -,112 -,053 -,172 -,254 1 -,124 ,275 ,199 ,046 -,041 -,557** ,213 -,133 ,648** ,713** ,301* -,441** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,019 ,882 ,438 ,717 ,234 ,075 ,002 ,391 ,053 ,167 ,751 ,778 ,000 ,137 ,357 ,000 ,000 ,034 ,001 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_процес Pearson 

Correlation 

-,146 ,105 ,153 ,117 ,140 ,099 ,378** -,124 1 ,076 -,033 ,040 ,188 ,191 ,226 ,361* -,235 -,062 ,006 ,361* 

Sig. (2-

tailed) 
,311 ,466 ,289 ,416 ,332 ,493 ,007 ,391 ,002 ,602 ,821 ,783 ,192 ,184 ,114 ,010 ,101 ,671 ,967 ,010 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_результат Pearson 

Correlation 

,422** ,427** ,505** -,056 ,420** ,344* ,208 ,275 ,076 1 ,438** ,557** ,201 -,057 -,028 ,765*
* 

,374** ,313* ,023 ,329* 

Sig. (2-

tailed) 
,002 ,002 ,000 ,699 ,002 ,014 ,147 ,053 ,602 ,002 ,001 ,000 ,162 ,694 ,846 ,088 ,008 ,027 ,876 ,020 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_альтруїзм Pearson 

Correlation 

,375** ,322* ,504** -,050 ,227 ,039 ,289* ,199 -,033 ,438** 1 ,714** ,512** -,033 -,004 -,211 ,295* ,440** ,159 ,428** 
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 Sig. (2-

tailed) 
,007 ,023 ,000 ,728 ,113 ,789 ,042 ,167 ,821 ,001 ,002 ,000 ,000 ,821 ,981 ,140 ,037 ,001 ,270 ,002 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_егоїзм Pearson 

Correlation 

,315* ,253 ,440** -,175 ,405** ,111 ,353* ,046 ,040 ,557 ,714* 1 ,537 ,144 -,111 ,445*
* 

,199 ,373*
* 

,121 ,536** 

 Sig. (2-

tailed) 
,026 ,076 ,001 ,224 ,004 ,442 ,012 ,751 ,783 ,000 ,000 ,002 ,000 ,317 ,441 ,126 ,166 ,008 ,404 ,000 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_працю Pearson 

Correlation 

,123 ,013 ,702** -,002 ,102 -,176 ,444** -,041 ,188 ,201 ,512* ,537 1 ,141 ,221 ,176 ,103 ,230 ,005 ,580** 

 Sig. (2-

tailed) 
,394 ,930 ,000 ,991 ,481 ,222 ,001 ,778 ,192 ,162 ,000 ,000 ,002 ,327 ,123 ,223 ,477 ,107 ,971 ,000 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_свободу Pearson 

Correlation 

,876** ,039 ,264 ,255 ,334* ,048 ,368 

 

-,557* 

* 

,191 -,057 -,033 ,144 ,141 1 -,205 ,445*
* 

-,655 -

,638*
* 

-,234 ,270 

 Sig. (2-

tailed) 
,013 ,790 ,064 ,074 ,018 ,742 ,009 ,000 ,184 ,694 ,821 ,317 ,327 ,002 ,153 ,329 ,000 ,000 ,102 ,058 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_владу Pearson 

Correlation 

-,128 ,119 ,094 ,251 -,136 ,038 -,012 ,213 ,226 -,028 -,004 -,111 ,221 -,205 1 ,813*
* 

,228 ,136 ,295* -,039 
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 Sig. (2-

tailed) 
,375 ,412 ,517 ,078 ,347 ,792 ,935 ,137 ,114 ,846 ,981 ,441 ,123 ,153 ,002 ,000 ,111 ,347 ,038 ,789 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_гроші Pearson 

Correlation 

-

,445** 

-,036 ,025 ,278 -,137 ,832** ,139 -,133 ,361* ,765*
* 

-,211 ,445** ,176 ,141 ,813 

** 

1 -,307* -,261 ,200 ,064 

 Sig. (2-

tailed) 
,001 ,802 ,864 ,051 ,341 ,412 ,335 ,357 ,010 ,088 ,140 ,126 ,223 ,329 ,000 ,002 ,030 ,067 ,164 ,657 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Конформність Pearson 

Correlation 

,574** ,206 ,105 -,062 -,112 -,067 -,223 ,648** -,235 ,374*
* 

,295* ,199 ,103 -,655 ,228 -

,307* 

1 ,776*
* 

,196 -,177 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,152 ,468 ,667 ,439 ,644 ,119 ,000 ,101 ,008 ,037 ,166 ,477 ,000 ,111 ,030 ,002 ,000 ,172 ,220 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Традиції Pearson 

Correlation 

,602** ,131 ,038 -,303* -,131 -,222 -,067 ,713** -,062 ,313* ,440** ,373** ,230 -,638** ,136 -,261 ,776** 1 ,222 -,052 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,365 ,795 ,032 ,364 ,121 ,645 ,000 ,671 ,027 ,001 ,008 ,107 ,000 ,347 ,067 ,000 ,002 ,122 ,722 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Доброта Pearson 

Correlation 

-,081 ,196 ,012 ,066 ,039 ,127 ,065 ,301* ,006 ,023 ,159 ,121 ,005 -,234 ,295* ,200 ,196 ,222 1 -,121 
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 Sig. (2-

tailed) 
,578 ,173 ,936 ,648 ,787 ,378 ,652 ,034 ,967 ,876 ,270 ,404 ,971 ,102 ,038 ,164 ,172 ,122 ,002 ,403 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Універсалізм Pearson 

Correlation 

-,134 ,058 ,509** ,026 ,356* ,219 ,524** -,441 ,361* ,329* ,428** ,536** ,580*
* 

,270 -,039 ,064 -,177 -,052 -,121 1 

 Sig. (2-

tailed) 
,352 ,690 ,000 ,856 ,011 ,126 ,000 ,001 ,010 ,020 ,002 ,000 ,000 ,058 ,789 ,657 ,220 ,722 ,403 ,002 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Самостійність Pearson 

Correlation 

-,019 ,484*
* 

,440** ,403** ,253 ,498** ,462** -,086 ,326* ,232 ,126 ,211 ,370*
* 

,372** ,315* ,462*
* 

-,199 -,178 ,121 ,345* 

 Sig. (2-

tailed) 
,893 ,000 ,001 ,004 ,076 ,053 ,001 ,555 ,021 ,105 ,385 ,141 ,008 ,008 ,026 ,001 ,166 ,217 ,404 ,014 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Стимуляція Pearson 

Correlation 

-,101 ,189 ,537** ,099 ,105 ,011 ,658** -,326* ,418** ,137 ,417** ,394** ,567*
* 

,401** -,107 ,045 -,219 -,042 -,043 ,624** 

 Sig. (2-

tailed) 
,484 ,188 ,000 ,495 ,467 ,938 ,000 ,021 ,003 ,341 ,003 ,005 ,000 ,004 ,458 ,758 ,127 ,770 ,768 ,000 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Гедогізм Pearson 

Correlation 

,440 ,483 ,320 -,090 ,558 ,114 ,241 ,076 ,035 ,453 ,443 ,465** ,065 ,192 ,556 ,579 ,010 ,174 -,074 ,342* 
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 Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,024 ,536 ,000 ,431 ,092 ,599 ,811 ,001 ,001 ,001 ,654 ,183 ,000 ,000 ,944 ,226 ,612 ,015 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Досягнення Pearson 

Correlation 

,415 ,235 ,081 -,151 ,007 -,138 -,122 ,638 ,431 ,314 ,289 ,367 ,102 -,344 ,243 -,096 ,603 ,524 ,321 -,360* 

 Sig. (2-

tailed) 
,003 ,100 ,575 ,297 ,962 ,340 ,398 ,000 ,002 ,026 ,042 ,009 ,479 ,014 ,090 ,505 ,000 ,000 ,023 ,010 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Влада Pearson 

Correlation 

,131 ,204 ,332 ,212 ,312 ,301 ,212 ,036 ,390 ,255 ,147 ,236 ,342 ,049 ,399 ,352 ,023 ,045 ,253 ,399** 

 Sig. (2-

tailed) 
,366 ,155 ,018 ,139 ,028 ,034 ,140 ,803 ,005 ,074 ,307 ,099 ,015 ,737 ,004 ,012 ,875 ,757 ,077 ,004 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Безпека Pearson 

Correlation 

,006 ,39 ,652 ,272 ,406 ,321 ,420 -,134 ,281 ,476 ,425 ,468 ,458 ,425** ,166 ,145 0,000 -,042 ,019 ,631 

 Sig. (2-

tailed) 
,966 ,004 ,000 ,056 ,003 ,023 ,002 ,355 ,048 ,000 ,002 ,001 ,001 ,029 ,248 ,314 1,000 ,773 ,893 ,000 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Знач. Соц. оточ Pearson 

Correlation 

,059 ,477 ,559 ,253 ,302 ,267 ,578 -,040 ,455 ,479 ,344 ,339* ,398 ,320 ,171 ,216 -,050 -,018 ,069 ,452 

 Sig. (2-

tailed) 
,685 ,000 ,000 ,076 ,033 ,061 ,000 ,784 ,001 ,000 ,014 ,016 ,004 ,020 ,234 ,131 ,730 ,901 ,633 ,001 
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 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Задов. Буден. Pearson 

Correlation 

-,077 ,357 ,506 ,271 ,418 ,238 ,376 -,120 ,597 ,366 ,202 ,143 ,296 ,276 ,208 ,315 -,181 -,131 -,026 ,608 

 Sig. (2-

tailed) 
,593 ,011 ,000 ,057 ,003 ,097 ,007 ,408 ,000 ,009 ,160 ,321 ,037 ,052 ,147 ,026 ,209 ,364 ,857 ,000 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Саморегул волі Pearson 

Correlation 

,641 ,300* ,164 -,162 -,078 -,309 -,035 ,736 -,299 ,343 ,468 ,400 ,226 ,457 ,060 -,313 ,678 ,789 ,191 -,264 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,034 ,256 ,261 ,591 ,029 ,809 ,000 ,035 ,015 ,001 ,004 ,114 ,001 ,678 ,027 ,000 ,000 ,185 ,064 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Наполегливість Pearson 

Correlation 

,726 ,534 ,308 -,198 ,446 -,074 ,130 ,510 -,083 ,562 ,494 ,521** ,137 -,131 -

,314* 

,524 ,384 ,551 ,058 ,088 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,030 ,167 ,001 ,610 ,369 ,000 ,565 ,000 ,000 ,000 ,343 ,365 ,026 ,000 ,006 ,000 ,691 ,545 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Самовладання Pearson 

Correlation 

,146 ,399 ,481 ,301 ,464 ,237 ,453 -,075 ,353 ,487 ,430 ,505 ,390 ,298 ,075 ,027 ,048 ,058 ,058 ,585 

 Sig. (2-

tailed) 
,310 ,004 ,000 ,034 ,001 ,097 ,001 ,603 ,012 ,000 ,002 ,000 ,005 ,036 ,604 ,851 ,743 ,690 ,687 ,000 



217 

  

Ф
ін

ан
со

ві
 м

от
ив

и 
 

 

Су
сп

іл
ьн

е 
ви

зн
ан

ня
 

Ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

 

Ві
дн

ос
ин

и 
з к

ер
 

П
ід

ви
щ

ен
ня

 

Д
ос

яг
не

нн
я 

Зм
іс

т 
ро

бо
ти

 

Сп
ів

пр
ац

я 

О
р_

пр
оц

ес
 

О
р_

ре
зу

ль
та

т 

О
р_

ал
ьт

ру
їз

м 

О
р_

ег
ої

зм
 

О
р_

пр
ац

ю
 

О
р_

на
 с

во
бо

ду
 

О
р_

на
 в

ла
ду

 

О
р_

на
 гр

ош
і 

Ко
нф

ор
мн

іс
ть

 

Тр
ад

иц
ії 

Д
об

ро
та

 

У
ні

ве
рс

ал
із

м 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор-прийняття Pearson 

Correlation 

,086 ,388 ,441 ,317 ,312 ,230 ,435 ,056 ,364 ,537*
* 

,424 ,422 ,364 ,292* ,224 ,198 0,000 ,079 ,127 ,4 

 Sig. (2-

tailed) 
,554 ,005 ,001 ,025 ,028 ,108 ,002 ,698 ,009 ,001 ,002 ,002 ,009 ,040 ,118 ,169 1,000 ,584 ,381 ,001 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_срийняття Pearson 

Correlation 

,565*
* 

,310* ,039 -,017 ,004 -,043 -,151 ,775 -,297 ,327 ,300 ,266 -,007 ,489 ,067 -,316 ,698 ,628 ,502 -,345 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,028 ,791 ,906 ,980 ,769 ,295 ,000 ,036 ,021 ,034 ,062 ,960 ,000 ,645 ,025 ,000 ,000 ,000 ,014 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_компроміс Pearson 

Correlation 

,060 ,120 -,079 -,082 -,177 -,237 ,161 ,110 -,113 -,103 -,010 ,116 ,118 ,095 ,181 ,230 -,026 ,187 ,108 -,095 

 Sig. (2-

tailed) 
,681 ,408 ,587 ,573 ,218 ,097 ,264 ,449 ,434 ,477 ,948 ,422 ,413 ,512 ,209 ,109 ,858 ,194 ,457 ,513 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ВМ Pearson 

Correlation 

,284* ,189 -,006 ,051 -,086 -,252 -,050 ,462*
* 

-,281* ,086 ,182 ,205 -,007 -,022 ,127 -,004 ,321* ,315* ,113 -,350* 

 Sig. (2-

tailed) 
,045 ,189 ,969 ,723 ,552 ,078 ,731 ,001 ,048 ,553 ,206 ,153 ,960 ,881 ,380 ,979 ,023 ,026 ,437 ,013 
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 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ЗПМ Pearson 

Correlation 

,464 -,145 -,037 -,294 ,080 -,227 -,193 ,587 -,237 ,253 ,279 ,249 ,131 ,390 -,097 ,421*
* 

,560 ,619 ,191 -,241 

 Sig. (2-

tailed) 
,001 ,315 ,799 ,039 ,582 ,113 ,179 ,000 ,098 ,076 ,050 ,081 ,364 ,005 ,501 ,008 ,000 ,000 ,183 ,091 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ЗНМ Pearson 

Correlation 

,240 -,064 ,123 -

,302* 

,325* ,133 ,129 ,232 ,239 ,360* ,321* ,302* ,137 -,126 -

,281* 

,376 ,228 ,420 ,158 ,252 

 Sig. (2-

tailed) 
,094 ,658 ,394 ,033 ,021 ,355 ,372 ,104 ,094 ,010 ,023 ,033 ,343 ,384 ,048 ,007 ,112 ,002 ,274 ,077 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц чуттєв Pearson 

Correlation 

-,143 ,074 ,537 ,546*
* 

,370 ,432*
* 

,567 ,446 ,171 ,171 ,325 ,461 ,504 ,579 -,273 -,103 -,351* -,241 -,161 ,554 

 Sig. (2-

tailed) 
,320 ,610 ,000 ,868 ,008 ,503 ,000 ,001 ,236 ,236 ,021 ,001 ,000 ,000 ,055 ,477 ,012 ,092 ,265 ,000 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц. перц Pearson 

Correlation 

-,276 -,023 ,216 ,134 ,410* ,101 ,133 -,277 ,478 ,091 ,043 ,052 ,088 ,356* ,211 ,345 -,296 -,269 -,079 ,387** 

 Sig. (2-

tailed) 
,052 ,876 ,132 ,355 ,003 ,484 ,357 ,052 ,000 ,530 ,769 ,720 ,545 ,011 ,142 ,014 ,037 ,059 ,586 ,009 
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 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц. пам’ять Pearson 

Correlation 

-,012 -,125 ,185 ,012 ,046 -,083 ,250 ,031 ,383** ,100 -,175 -,012 ,296* ,291* ,094 ,215 -,190 ,013 -,128 ,092 

 Sig. (2-

tailed) 
,936 ,385 ,198 ,936 ,749 ,564 ,080 ,828 ,006 ,491 ,223 ,936 ,037 ,040 ,516 ,134 ,185 ,928 ,375 ,527 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц. мислення Pearson 

Correlation 

,646 ,328* ,011 -,158 -,041 -,252 -,186 ,832 -,344 ,351 ,355* ,298* ,019 ,507 ,093 -,289 ,708 ,768 ,230 -,342 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,020 ,937 ,275 ,778 ,077 ,196 ,000 ,015 ,013 ,011 ,035 ,898 ,000 ,519 ,041 ,000 ,000 ,108 ,015 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Екстраверсія Pearson 

Correlation 

-,327 ,107 -,044 ,171 -,049 ,333 ,380 -,152 ,605** ,022 -,162 ,546** -,030 ,635** ,172 ,302* -,151 -,024 ,015 ,414** 

 Sig. (2-

tailed) 
,021 ,459 ,763 ,235 ,737 ,018 ,006 ,291 ,000 ,878 ,260 ,520 ,839 ,975 ,234 ,033 ,294 ,867 ,917 ,003 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Прихильність Pearson 

Correlation 

-,181 -,051 ,270 ,144 ,368 -,103 ,133 -,258 ,264 -,021 -,016 ,088 ,232 ,359* -,072 ,092 -,200 -,190 -,165 ,269 

 Sig. (2-

tailed) 
,208 ,724 ,058 ,318 ,009 ,477 ,355 ,070 ,064 ,885 ,913 ,544 ,105 ,010 ,617 ,526 ,164 ,187 ,251 ,059 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Добросовісність Pearson 

Correlation 

,069 -,005 ,602 -,131 ,442 -,058 ,226 ,011 -,059 ,324 ,418 ,484 ,517 ,333* -,053 -,105 ,063 -,057 -,015 ,191 

 Sig. (2-

tailed) 
,635 ,975 ,000 ,365 ,001 ,687 ,115 ,938 ,683 ,022 ,002 ,000 ,000 ,018 ,715 ,466 ,661 ,692 ,915 ,183 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Нейротизм Pearson 

Correlation 

,721*
* 

,301* ,123 ,106 ,242 -,089 -,277 ,654 ,402 ,367 ,355 ,276 ,010 -,286 ,005 -,350 ,612 ,482 ,151 -,321 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,034 ,396 ,464 ,090 ,539 ,051 ,000 ,004 ,009 ,011 ,052 ,942 ,044 ,974 ,013 ,000 ,000 ,294 ,023 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Відкритість 
досвіду 

Pearson 

Correlation 

,103 ,502 ,204 ,535 ,277 ,277 ,155 -,028 -,011 ,28 ,322 ,303* ,081 ,126 ,052 -,046 ,107 -,057 ,139 ,220 

 Sig. (2-

tailed) 
,476 ,000 ,156 ,000 ,051 ,051 ,283 ,845 ,940 ,044 ,023 ,032 ,578 ,385 ,721 ,751 ,458 ,692 ,336 ,125 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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 (Продовження таблиці) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

c. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
Correlations 
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Фінансові мотиви Pearson 

Correlation 

-,019 -,101 ,440 ,415 ,131 ,006 ,059 -,077 ,641 ,726 ,146 ,086 ,565*
* 

,660 ,284* ,464 ,240 -,143 -,276 -

,012 

Sig. (2-

tailed) 
,893 ,484 ,001 ,003 ,366 ,966 ,685 ,593 ,000 ,000 ,310 ,554 ,000 ,681 ,045 ,001 ,094 ,320 ,052 ,936 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Суспільне 
визнання 

Pearson 

Correlation 

,484** ,189 ,483 ,235 ,204 ,390 ,477 ,357 ,300* ,534 ,399 ,388 ,310* ,120 ,189 -,145 -,064 ,074 ,023 -

,125 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,188 ,000 ,100 ,155 ,004 ,000 ,011 ,034 ,000 ,004 ,005 ,028 ,408 ,189 ,315 ,658 ,610 ,876 ,385 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Відповідальність Pearson 

Correlation 

,440 ,537*
** 

,320 ,081 ,332 ,652 ,559 ,506 ,164 ,308 ,481 ,441 ,039 -,079 -,006 -,037 ,123 ,537 ,216 ,185 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,024 ,575 ,018 ,000 ,000 ,000 ,256 ,030 ,000 ,001 ,791 ,587 ,969 ,799 ,394 ,000 ,132 ,198 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Відносини з кер. Pearson 

Correlation 

-

,403*
* 

,099 -,090 -,151 ,212 ,272 ,253 ,271 -,162 -,198 ,301 ,317 -,017 -,082 ,051 -,294 ,302* ,546** ,134 ,012 
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Sig. (2-

tailed) 
,004 ,495 ,536 ,297 ,139 ,056 ,076 ,057 ,261 ,167 ,034 ,025 ,906 ,573 ,723 ,039 ,033 ,868 ,355 ,936 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Підвищення Pearson 

Correlation 

,253 ,105 ,558 ,007 ,312 ,406 ,302 ,418 -,078 ,446 ,464 ,312 ,004 -,177 -,086 -,080 ,325* ,370 ,410* ,046 

Sig. (2-

tailed) 
,076 ,467 ,000 ,962 ,028 ,003 ,033 ,003 ,591 ,001 ,001 ,028 ,980 ,218 ,552 ,582 ,021 ,008 ,003 ,749 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Досягнення Pearson 

Correlation 

,498*
* 

,011 ,114 ,138 ,301 ,321 ,267 ,238 -,309 -,074 ,237 ,230 -,043 -,237 -,252 -,227 ,133 ,432** ,101 -

,083 

Sig. (2-

tailed) 
,053 ,938 ,431 ,340 ,034 ,023 ,061 ,097 ,029 ,610 ,097 ,108 ,769 ,097 ,078 ,113 ,355 ,503 ,484 ,564 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Зміст роботи Pearson 

Correlation 

,462*
* 

,658*
* 

,241 -,122 ,212 ,420 ,578 ,376 -,035 ,130 ,453 ,435 -,151 ,161 -,050 -,193 ,129 ,567 ,133 ,250 

Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,092 ,398 ,140 ,002 ,000 ,007 ,809 ,369 ,001 ,002 ,295 ,264 ,731 ,179 ,372 ,000 ,357 ,080 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Співпраця  Pearson 

Correlation 

-,086 -

,326* 

,076 ,638 ,036 -,134 -,040 -,120 ,736 ,510 -,075 ,056 ,775 ,110 ,462*
* 

,587 ,232 ,446 -,277 ,031 
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Sig. (2-

tailed) 
,555 ,021 ,599 ,000 ,803 ,355 ,784 ,408 ,000 ,000 ,603 ,698 ,000 ,449 ,001 ,000 ,104 ,001 ,052 ,828 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_процес Pearson 

Correlation 

,326* ,418*
* 

,035 ,431 ,390 ,281 ,455 ,597 -,299 ,083 ,353 ,364 -,297 -,113 ,281* -,237 ,239 ,171 ,478 ,383
** 

Sig. (2-

tailed) 
,021 ,003 ,811 ,002 ,005 ,048 ,001 ,000 ,035 ,565 ,012 ,009 ,036 ,434 ,048 ,098 ,094 ,236 ,000 ,006 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_результат Pearson 

Correlation 

,232 ,137 ,453 ,314 ,255 ,476 ,479 ,366 ,343 ,562 ,487 ,447 ,537*
* 

-,103 ,086 ,253 ,360* ,171 ,091 ,100 

Sig. (2-

tailed) 
,105 ,341 ,001 ,026 ,074 ,000 ,000 ,009 ,015 ,000 ,000 ,001 ,021 ,477 ,553 ,076 ,010 ,236 ,530 ,491 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_альтруїзм Pearson 

Correlation 

,126 ,417*
* 

,443 ,289 ,147 ,425 ,344 ,202 ,468 ,494 ,430 ,424 ,300 -,010 ,182 ,279 ,321* ,325 ,043 -

,175 

 Sig. (2-

tailed) 
,385 ,003 ,001 ,042 ,307 ,002 ,014 ,160 ,001 ,000 ,002 ,002 ,034 ,948 ,206 ,050 ,023 ,021 ,769 ,223 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_егоїзм Pearson 

Correlation 

,211 ,394*
* 

,465** ,367 ,236 ,468 ,339* ,143 ,400 ,521*
* 

,505 ,422 ,266 ,116 ,205 ,249 ,302* ,461 ,052 -

,012 
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 Sig. (2-

tailed) 
,141 ,005 ,001 ,009 ,099 ,001 ,016 ,321 ,004 ,000 ,000 ,002 ,062 ,422 ,153 ,091 ,033 ,001 ,720 ,936 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_працю Pearson 

Correlation 

,370*
* 

,567*
* 

,065 ,102 ,342 ,458 ,398 ,296 ,226 ,137 ,390 ,364 -,007 ,118 -,007 ,131 ,137 ,504 ,088 ,296
* 

 Sig. (2-

tailed) 
,008 ,000 ,654 ,479 ,015 ,001 ,004 ,037 ,114 ,343 ,005 ,009 ,960 ,413 ,960 ,364 ,343 ,000 ,545 ,037 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_свободу Pearson 

Correlation 

,372*
* 

,401*
* 

,192 -,344 ,049 ,425** ,320 ,276 ,457 -,131 ,298 ,292* ,489 ,095 -,022 ,390 -,126 ,579 ,356* ,291
* 

 Sig. (2-

tailed) 
,008 ,004 ,183 ,014 ,737 ,029 ,020 ,052 ,001 ,365 ,036 ,040 ,000 ,512 ,881 ,005 ,384 ,000 ,111 ,040 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_владу Pearson 

Correlation 

,315* -,107 ,556 ,243 ,399 ,166 ,171 ,208 ,060 ,314* ,075 ,224 ,067 ,181 ,127 -,097 ,281* -,273 ,211 -

,094 

 Sig. (2-

tailed) 
,026 ,458 ,000 ,090 ,004 ,248 ,234 ,147 ,678 ,026 ,604 ,118 ,645 ,209 ,380 ,501 ,048 ,055 ,142 ,516 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_гроші Pearson 

Correlation 

,462 ,045 ,579 -,096 ,352 ,145 ,216 ,315 -,313 ,524 ,027 ,198 -,316 ,230 -,004 ,421*
* 

,376 -,103 ,345 ,215 
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 Sig. (2-

tailed) 
,001 ,758 ,000 ,505 ,012 ,314 ,131 ,026 ,027 ,000 ,851 ,169 ,025 ,109 ,979 ,008 ,007 ,477 ,014 ,134 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Конформність Pearson 

Correlation 

-,199 -,219 ,010 ,603 ,023 ,000 -,050 -,181 ,678 ,384 ,048 ,000 ,698 -,026 ,321* -,560 ,228 -,351* -,296 -

,190 

 Sig. (2-

tailed) 
,166 ,127 ,944 ,000 ,875 1,00 ,730 ,209 ,000 ,006 ,743 1,00 ,000 ,858 ,023 ,000 ,112 ,012 ,037 ,185 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Традиції Pearson 

Correlation 

-,178 -,042 ,174 ,524 ,045 -,042 -,018 -,131 ,789 ,551 ,058 ,079 ,628 ,187 ,315* ,619 ,420 -,241 -,269 ,013 

 Sig. (2-

tailed) 
,217 ,770 ,226 ,000 ,757 ,773 ,901 ,364 ,000 ,000 ,690 ,584 ,000 ,194 ,026 ,000 ,002 ,092 ,059 ,978 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Доброта Pearson 

Correlation 

,121 -,043 -,074 ,321 ,253 ,019 ,069 -,026 ,191 ,058 ,058 ,127 ,502 ,108 ,113 ,191 ,158 -,161 -,079 -

,128 

 Sig. (2-

tailed) 
,404 ,768 ,612 ,023 ,077 ,893 ,633 ,857 ,185 ,691 ,687 ,381 ,000 ,457 ,437 ,183 ,274 ,265 ,586 ,375 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Універсалізм Pearson 

Correlation 

,345* ,624*
* 

,342* -,360* ,399*
* 

,631 ,452 ,608 -,264 ,088 ,585 ,400 -,345 -,095 -

,350* 

-,241 ,252 ,554 ,387** ,092 

 Sig. (2-

tailed) 
,014 ,000 ,015 ,010 ,004 ,000 ,001 ,000 ,064 ,545 ,000 ,001 ,014 ,513 ,013 ,091 ,077 ,000 ,009 ,527 
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 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Самостійність Pearson 

Correlation 

1 -,101 ,440 ,498** ,131 ,066 ,059 -,077 ,641* ,726*
* 

,146 ,086 ,565*
* 

,060 ,284* ,464*
* 

,240 -,143 ,276 -

,012 

 Sig. (2-

tailed) 
,193 ,484 ,001 ,003 ,366 ,966 ,685 ,593 ,000 ,000 ,310 ,554 ,000 ,681 ,045 ,001 ,094 ,320 ,052 ,936 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Стимуляція Pearson 

Correlation 

-,101 1 ,537 ,235 ,204 ,399 ,477 ,357* ,300 ,534*
* 

,399* ,388*
* 

,310* ,120 ,189 -,145 -,064 ,074 -,023 -

,125 

 Sig. (2-

tailed) 
,484 ,188 ,000 ,100 ,155 ,004 ,000 ,011 ,034 ,000 ,004 ,005 ,028 ,408 ,189 ,315 ,658 ,610 ,876 ,385 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Гедогізм Pearson 

Correlation 

,440 ,537 1 ,081 ,332* ,652 ,559 ,506** ,164 ,308* ,481*
* 

,441*
* 

,039 -,079 -,006 -,037 ,123 ,537** ,216 ,185 

 Sig. (2-

tailed) 
,001 ,000 ,024 ,575 ,618 ,000 ,000 ,000 ,256 ,030 ,000 ,001 ,791 ,587 ,969 ,799 ,394 ,000 ,132 ,198 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Досягнення Pearson 

Correlation 

,498*
* 

,235 ,081 1 ,212 ,272 ,432*
* 

,271 -,162 -,198 ,301* ,317* -,017 -,082 ,051 -

,294* 

-

,302* 

,432** ,134 ,012 

 Sig. (2-

tailed) 
,003 ,100 ,575 ,297 ,139 ,056 ,076 ,057 ,261 ,167 ,034 ,025 ,906 ,573 ,723 ,039 ,033 ,868 ,355 ,936 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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Влада Pearson 

Correlation 

,131 ,204 ,332* ,212 1 ,406 ,302* ,418** -,078 ,446*
* 

,464*
* 

,312* ,004 -,177 -,086 ,080 ,325* ,370* ,410** ,046 

 Sig. (2-

tailed) 
,366 ,155 ,018 ,139 ,028 ,003 ,033 ,003 ,591 ,001 ,001 ,028 ,980 ,218 ,552 ,582 ,021 ,008 ,003 ,749 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Безпека Pearson 

Correlation 

,006 ,399 ,652 ,272 ,406 1 ,267 ,238 -

,309* 

-,074 ,237 ,230 ,043 -,237 -,252 ,412*
* 

0,133 -,097 ,101 -

,083 

 Sig. (2-

tailed) 
,966 ,004 ,000 ,056 ,003 ,023 ,061 ,097 ,029 ,610 ,097 ,108 ,769 ,097 ,078 ,113 ,355 ,503 ,484 ,564 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Знач. Соц. оточ Pearson 

Correlation 

,059 ,477 ,559 ,432** ,302* ,267 1 ,376** -,035 ,130 ,453*
* 

,437*
* 

-,151 ,161 -,050 -,193 ,129 ,567 ,133 ,250 

 Sig. (2-

tailed) 
,685 ,000 ,000 ,076 ,033 ,061 ,000 ,007 ,809 ,369 ,001 ,002 ,295 ,264 ,731 ,179 ,372 ,000 ,357 ,080 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Задов. Буден. Pearson 

Correlation 

-,077 ,357* ,506*
* 

,271 ,418*
* 

,238 ,376*
* 

1 ,736 ,366*
* 

-,075 ,056 ,775*
* 

,110 ,462*
* 

,597*
* 

,232 ,446 -,277 ,031 

 Sig. (2-

tailed) 
,593 ,011 ,000 ,057 ,003 ,097 ,007 ,108 ,000 ,000 ,603 ,698 ,000 ,449 ,001 ,000 ,104 ,001 ,052 ,828 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Само регул волі Pearson 

Correlation 

,641*
* 

,300* ,164 -,162 -,078 -,309* -,035 ,736 1 -,083 ,353* ,364*
* 

,297* -,113 -

,281* 

-,237 ,239 ,171 ,478** ,383
** 
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 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,034 ,256 ,261 ,591 ,029 ,809 ,000 ,035 ,565 ,012 ,009 ,036 ,434 ,048 ,098 ,094 ,236 ,000 ,006 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Наполегливість Pearson 

Correlation 

,726*
* 

,534*
* 

,308* -,198 ,446*
* 

-,074 ,130 ,366** -,083 1 ,487*
* 

,447*
* 

,327* -,103 ,086 ,253 ,360* ,171 ,091 ,100 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,030 ,167 ,001 ,610 ,369 ,000 ,565 ,000 ,000 ,001 ,021 ,477 ,553 ,076 ,010 ,236 ,530 ,491 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Самовладання Pearson 

Correlation 

,146 ,399*
* 

,481*
* 

,301* ,464*
* 

,237 ,453*
* 

-,075 ,353* ,487*
* 

1 ,424*
* 

,300* -,010 ,182 ,279* ,321* ,325 ,043 -

,175 

 Sig. (2-

tailed) 
,310 ,004 ,000 ,034 ,001 ,097 ,001 ,603 ,012 ,000 ,002 ,002 ,034 ,948 ,206 ,050 ,023 ,621 ,769 ,223 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор-прийняття Pearson 

Correlation 

,086 ,388*
* 

,441*
* 

,317* ,312* ,230 ,437*
* 

,056 ,364*
* 

,447*
* 

,424*
* 

1 ,266 ,116 ,205 ,249 0,302
* 

,258 ,052 -

,012 

 Sig. (2-

tailed) 
,554 ,005 ,001 ,025 ,028 ,108 ,002 ,698 ,009 ,001 ,002 ,002 ,062 ,422 ,153 ,081 ,033 ,001 ,720 ,936 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_срийняття Pearson 

Correlation 

,565*
* 

,310* ,039 -,017 ,004 -,043 -,151 ,775** -

,297* 

,327* ,300* ,266 1 ,118 -,007 ,131 ,137 ,504 ,088 -

,296
* 
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 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,028 ,791 ,906 ,980 ,769 ,295 ,000 ,036 ,021 ,034 ,062 ,960 ,413 ,960 ,364 ,343 ,000 ,545 ,037 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ор_компроміс Pearson 

Correlation 

,060 ,120 -,079 -,082 -,177 -,237 ,161 ,110 -,113 -,103 -,010 ,116 ,118 1 ,001 -,390 -,126 ,579 ,335** ,296
* 

 Sig. (2-

tailed) 
,681 ,408 ,587 ,573 ,218 ,097 ,264 ,449 ,434 ,477 ,948 ,422 ,413 ,512 ,211 ,005 ,384 ,000 ,545 ,037 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ВМ Pearson 

Correlation 

,284* ,189 -,006 ,051 -,086 -,252 -,050 ,462** -

,281* 

,086 ,182 ,205 -,007 ,001 1 ,001 -

,281* 

,335** ,335** ,291
* 

 Sig. (2-

tailed) 
,045 ,189 ,969 ,723 ,552 ,078 ,731 ,001 ,048 ,553 ,206 ,153 ,960 ,211 ,380 ,201 ,048 ,011 ,011 ,040 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ЗПМ Pearson 

Correlation 

,464*
* 

-,145 -,037 -,294* ,080 ,412** -,193 ,587** -,237 ,253 ,279* ,249 ,131 -390 ,001 1 ,241 -,619 ,345* -

,215 

 Sig. (2-

tailed) 
,001 ,315 ,799 ,039 ,582 ,113 ,179 ,000 ,098 ,076 ,050 ,081 ,364 ,005 ,201 ,008 ,007 ,477 ,014 ,134 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

ЗНМ Pearson 

Correlation 

,240 -,064 ,123 -,302* ,325* ,133 ,129 ,232 ,239 ,360* ,321* ,302* ,137 -,126 -

,281* 

,241 1 ,351* -,296* -

,190 
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 Sig. (2-

tailed) 
,094 ,658 ,394 ,033 ,021 ,355 ,372 ,104 ,094 ,010 ,023 ,033 ,343 ,384 ,048 ,007 ,112 ,012 ,037 ,185 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц чуттєв Pearson 

Correlation 

-,143 ,074 ,537*
* 

-,024 ,370*
* 

-,097 ,567 ,446 ,171 ,171 ,325* ,2582 ,504 ,579 -,273 -,619 -

,351* 

1 -,269 ,013 

 Sig. (2-

tailed) 
,320 ,610 ,000 ,868 ,008 ,503 ,000 ,001 ,236 ,236 ,021 ,001 ,000 ,000 ,055 ,477 ,012 ,092 ,059 ,928 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц. перц Pearson 

Correlation 

-,276 -,023 ,216 ,134 ,410*
* 

,101 ,133 -,277 ,478*
* 

,091 ,043 ,052 ,088 ,335** ,211 ,345* -

,296* 

-,269 1 -

,128 

 Sig. (2-

tailed) 
,052 ,876 ,132 ,355 ,003 ,484 ,357 ,052 ,000 ,530 ,769 ,720 ,545 ,011 ,142 ,014 ,037 ,059 ,586 ,375 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц. пам’ять Pearson 

Correlation 

-,012 -,125 ,185 ,012 ,046 -,083 ,250 ,031 ,383*
* 

,100 -,175 -,012 ,296* ,291* ,094 ,215 -,190 ,013 -,128 1 

 Sig. (2-

tailed) 
,936 ,385 ,198 ,936 ,749 ,564 ,080 ,828 ,006 ,491 ,223 ,936 ,037 ,040 ,516 ,134 ,185 ,928 ,375 ,354 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Соц. мислення Pearson 

Correlation 

,646*
* 

,328* ,011 -,158 -,041 -,252 -,186 ,832** -

,343* 

,351* ,355* ,298* ,019 ,507 ,093 -

,289* 

,708*
* 

,768** ,230 ,527 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,020 ,937 ,275 ,778 ,077 ,196 ,000 ,015 ,013 ,011 ,035 ,898 ,000 ,519 ,041 ,000 ,000 ,108 ,015 
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 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Екстраверсія Pearson 

Correlation 

-

,327* 

,107 -,044 ,171 -,049 ,333* ,380*
* 

-,152 ,605*
* 

,022 -,162 -,093 -,030 -,005 ,172 ,302* -,151 -,024 ,015 ,414
** 

 Sig. (2-

tailed) 
,021 ,459 ,763 ,235 ,737 ,018 ,006 ,291 ,000 ,878 ,260 ,520 ,839 ,975 ,234 ,033 ,294 ,867 ,917 ,003 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Прихильність Pearson 

Correlation 

-,181 -,051 ,270 ,144 ,368*
* 

-,103 ,133 -,258 ,264 -,021 -,016 ,088 ,232 ,359* -,072 ,092 -,200 -,190 -,165 ,269 

 Sig. (2-

tailed) 
,208 ,724 ,058 ,318 ,009 ,477 ,355 ,070 ,064 ,885 ,913 ,544 ,105 ,010 ,617 ,526 ,164 ,187 ,251 ,059 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Добросовісність Pearson 

Correlation 

,069 -,005 ,602*
* 

-,131 ,442*
* 

-,058 ,226 ,011 -,059 ,324* ,418*
* 

,484*
* 

,517*
* 

,333* -,053 -,105 ,063 -,057 -,015 ,191 

 Sig. (2-

tailed) 
,635 ,975 ,000 ,365 ,001 ,687 ,115 ,938 ,683 ,022 ,002 ,000 ,000 ,018 ,715 ,466 ,661 ,692 ,915 ,183 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Нейротизм Pearson 

Correlation 

,721*
* 

,301* ,123 ,106 ,242 -,089 -,277 ,654** -

,402*
* 

,367*
* 

,355* ,276 ,010 -,286* ,005 -

,350* 

,612*
* 

,482** ,151 -

,321
* 

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,034 ,396 ,464 ,090 ,539 ,051 ,000 ,004 ,009 ,011 ,052 ,942 ,044 ,974 ,013 ,000 ,000 ,294 ,023 
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 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Відкритість 
досвіду 

Pearson 

Correlation 

,654*
* 

,502*
* 

,204 ,535** ,277 ,277 ,155 -,028 -,011 ,286* ,322* ,303* ,081 ,126 ,052 -,046 ,107 -,057 ,139 ,220 

 Sig. (2-

tailed) 
,476 ,000 ,156 ,000 ,051 ,051 ,283 ,845 ,940 ,044 ,023 ,032 ,578 ,385 ,721 ,751 ,458 ,692 ,336 ,125 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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 (Продовження таблиці) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

c. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 
Correlations 
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фінансові 
мотиви 

Pearson 

Correlation 

,646 -,327 -,181 ,069 ,721** ,103          

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,021 ,208 ,635 ,000 ,476          

N 50 50 50 50 50 50          

Суспільне 
визнання 

Pearson 

Correlation 

,328* ,107 -,051 -,005 ,301* ,502          

Sig. (2-

tailed) 
,020 ,459 ,724 ,975 ,034 ,000          

N 50 50 50 50 50 50          

відповідальність Pearson 

Correlation 

,011 -,044 ,270 ,602 ,123 ,204          

Sig. (2-

tailed) 
,937 ,763 ,058 ,000 ,396 ,156          



234 

  

–
Со

ц 
ми

сл
ен

ня
 

ек
ср

ав
ер

сі
я 

пр
их

ил
ьн

іс
ть

 

до
бр

ос
ов

іс
ні

ст
ь 

не
йр

от
из

м 

Ві
дк

ри
ті

ст
ь 

до
св

ід
у 

         

N 50 50 50 50 50 50          

Відносини з кер. Pearson 

Correlation 

-,158 ,171 ,144 -,131 ,106 ,535          

Sig. (2-

tailed) 
,275 ,235 ,318 ,365 ,464 ,000          

N 50 50 50 50 50 50          

підвищення Pearson 

Correlation 

-,041 -,049 ,368 ,442 ,242 ,277          

Sig. (2-

tailed) 
,778 ,737 ,009 ,001 ,090 ,051          

N 50 50 50 50 50 50          

досягнення Pearson 

Correlation 

-,252 ,333 -,103 -,058 -,089 ,277          

Sig. (2-

tailed) 
,077 ,018 ,477 ,687 ,539 ,051          

N 50 50 50 50 50 50          

Зміст роботи Pearson 

Correlation 

-,186 ,380 ,133 ,226 -,277 ,155          

Sig. (2-

tailed) 
,196 ,006 ,355 ,115 ,051 ,283          
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N 50 50 50 50 50 50          

Співпраця  Pearson 

Correlation 

,832 -,152 -,258 ,011 ,654 -,028          

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,291 ,070 ,938 ,000 ,845          

N 50 50 50 50 50 50          

Ор_процес Pearson 

Correlation 

-,344 ,605*
* 

,264 -,059 ,402 -,011          

Sig. (2-

tailed) 
,015 ,000 ,064 ,683 ,004 ,940          

N 50 50 50 50 50 50          

Ор_результат Pearson 

Correlation 

,351 ,022 -,021 ,324 ,367 ,280          

Sig. (2-

tailed) 
,013 ,878 ,885 ,022 ,009 ,044          

N 50 50 50 50 50 50          

Ор_альтруїзм Pearson 

Correlation 

,355** -,162 -,016 ,418 ,355 ,322          

 Sig. (2-

tailed) 
,011 ,260 ,913 ,002 ,011 ,023          
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 N 50 50 50 50 50 50          

Ор_егоїзм Pearson 

Correlation 

,298* ,546*
* 

,088 ,484 ,276 ,303*          

 Sig. (2-

tailed) 
,035 ,520 ,544 ,000 ,052 ,032          

 N 50 50 50 50 50 50          

Ор_працю Pearson 

Correlation 

,019 -,030 ,232 ,517 ,010 ,081          

 Sig. (2-

tailed) 
,898 ,839 ,105 ,000 ,942 ,578          

 N 50 50 50 50 50 50          

Ор_свободу Pearson 

Correlation 

,507 ,635*
* 

,359* ,333* -,286 ,126          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,975 ,010 ,018 ,044 ,385          

 N 50 50 50 50 50 50          

Ор_владу Pearson 

Correlation 

,093 ,172 -,072 -,053 ,005 ,052          

 Sig. (2-

tailed) 
,519 ,234 ,617 ,715 ,974 ,721          
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 N 50 50 50 50 50 50          

Ор_гроші Pearson 

Correlation 

,289 ,302*
* 

,092 -,105 -,350 -,046          

 Sig. (2-

tailed) 
,041 ,033 ,526 ,466 ,013 ,751          

 N 50 50 50 50 50 50          

конформність Pearson 

Correlation 

,708 -,151 -,200 ,063 ,612 ,107          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,294 ,164 ,661 ,000 ,458          

 N 50 50 50 50 50 50          

традиції Pearson 

Correlation 

,768 -,024 -,190 -,057 ,482 -,057          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,867 ,187 ,692 ,000 ,692          

 N 50 50 50 50 50 50          

доброта Pearson 

Correlation 

,230 ,015 -,165 -,015 ,151 ,139          

 Sig. (2-

tailed) 
,108 ,917 ,251 ,915 ,294 ,336          
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 N 50 50 50 50 50 50          

універсалізм Pearson 

Correlation 

-,342 ,414*
* 

,269 ,191 -,321 ,220          

 Sig. (2-

tailed) 
,015 ,003 ,059 ,183 ,023 ,125          

 N 50 50 50 50 50 50          

самостійність Pearson 

Correlation 

,646** ,327* -,181 ,069 ,721*
* 

,654*
* 

         

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,021 ,208 ,635 ,000 ,476          

 N 50 50 50 50 50 50          

стимуляція Pearson 

Correlation 

,328* ,107 -,051 -,005 ,301* ,502*
* 

         

 Sig. (2-

tailed) 
,020 ,459 ,724 ,875 ,034 ,000          

 N 50 50 50 50 50 50          

гедогізм Pearson 

Correlation 

,011 -,044 ,270 ,602*
* 

,123 ,204          

 Sig. (2-

tailed) 
,937 ,763 ,058 ,000    ,396 ,156          
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 N 50 50 50 50 50 50          

досягнення Pearson 

Correlation 

-,158 ,171 ,144 -,131 ,106 ,535*
* 

         

 Sig. (2-

tailed) 
,275 ,235 ,318 ,365 ,464 ,000          

 N 50 50 50 50 50 50          

влада Pearson 

Correlation 

-,041 -,049 ,368** ,442*
* 

,242 ,277          

 Sig. (2-

tailed) 
,778 ,737 ,009 ,001 ,090 ,051          

 N 50 50 50 50 50 50          

безпека Pearson 

Correlation 

-,252 ,333 -,103 -,058 -,089 ,277          

 Sig. (2-

tailed) 
,077 ,018 ,477 ,687 ,539 ,051          

 N 50 50 50 50 50 50          

Знач. Соц. оточ Pearson 

Correlation 

-,186 ,380*
* 

,133 ,226 -,277 ,155          

 Sig. (2-

tailed) 
,196 ,006 ,355 ,115 ,051 ,283          
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 N 50 50 50 50 50 50          

Задов. Буден. Pearson 

Correlation 

,832** -,152 -,258 ,011 ,654*
* 

-,028          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,291 ,070 ,938 ,000 ,845          

 N 50 50 50 50 50 50          

Саморегул волі Pearson 

Correlation 

-,343* ,605*
* 

,264 -,059 -

,402*
* 

-,011          

 Sig. (2-

tailed) 
,015 ,000 ,064 ,683 ,004 ,940          

 N 50 50 50 50 50 50          

наполегливість Pearson 

Correlation 

,351* ,022 -,021 ,324* ,367* ,286*          

 Sig. (2-

tailed) 
,013 ,878 ,885 ,002 ,009 ,044          

 N 50 50 50 50 50 50          

самовладання Pearson 

Correlation 

,355* -,162 -,016 ,418*
* 

,395* ,322*          

 Sig. (2-

tailed) 
,011 ,260 ,913 ,002 ,011 ,023          
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 N 50 50 50 50 50 50          

Ор-прийняття Pearson 

Correlation 

,298* -,093 ,088 ,494*
* 

,276 ,303*          

 Sig. (2-

tailed) 
,035 ,520 ,544 ,000 ,052 ,032          

 N 50 50 50 50 50 50          

Ор_срийняття Pearson 

Correlation 

,019 -,030 ,232 ,517*
* 

,010 ,081          

 Sig. (2-

tailed) 
,898 ,839 ,105 ,000 ,942 ,578          

 N 50 50 50 50 50 50          

Ор_компроміс Pearson 

Correlation 

,507 -,005 ,359* ,333* -

,286* 

,126          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,975 ,010 ,018 ,044 ,385          

 N 50 50 50 50 50 50          

ВМ Pearson 

Correlation 

,093 ,172 -,072 -,053 ,005 ,052          

 Sig. (2-

tailed) 
,519 ,234 ,617 ,715 ,974 ,721          
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 N 50 50 50 50 50 50          

ЗПМ Pearson 

Correlation 

,289* ,302* ,092 -,105 ,350* ,046          

 Sig. (2-

tailed) 
,041 ,033 ,526 ,466 ,013 ,751          

 N 50 50 50 50 50 50          

ЗНМ Pearson 

Correlation 

,708** -,151 -,200 ,063 ,612*
* 

,107          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,294 ,164 ,661 ,000 ,458          

 N 50 50 50 50 50 50          

Соц чуттєв Pearson 

Correlation 

,768** -,024 -,190 -,057 ,428*
* 

-,057          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,867 ,187 ,692 ,000 ,692          

 N 50 50 50 50 50 50          

Соц. перц Pearson 

Correlation 

,230 ,015 -,165 -,015 ,151 ,139          

 Sig. (2-

tailed) 
,108 ,917 ,251 ,915 ,294 ,336          
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 N 50 50 50 50 50 50          

Соц. пам’ять Pearson 

Correlation 

,527 ,414*
* 

,269 ,191 ,321* ,220          

 Sig. (2-

tailed) 
,003 ,003 ,059 ,183 ,023 ,125          

 N 50 50 50 50 50 50          

Соц. мислення Pearson 

Correlation 

1 ,093 ,302* ,069 ,768 ,103          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,021 ,208 ,635 ,000 ,476          

 N 50 50 50 50 50 50          

екстраверсія Pearson 

Correlation 

,093 1 -,072 -,151 ,005 ,052          

 Sig. (2-

tailed) 
,021 ,234 ,617 ,715 ,974 ,721          

 N 50 50 50 50 50 50          

прихильність Pearson 

Correlation 

,302* -,072 1 -,200 -

,350* 

-,165          

 Sig. (2-

tailed) 
,208 ,617 ,526 ,466 ,013 ,751          
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 N 50 50 50 50 50 50          

добросовісність Pearson 

Correlation 

,069 -,151 -,200 1 ,612 ,107          

 Sig. (2-

tailed) 
,635 ,715 ,466 ,661 ,000 ,458          

 N 50 50 50 50 50 50          

нейротизм Pearson 

Correlation 

,768 ,005 -,350* ,612 1 ,151          

 Sig. (2-

tailed) 
,000 ,974 ,013 ,000 ,000 ,692          

 N 50 50 50 50 50 50          

Відкритість 
досвіду 

Pearson 

Correlation 

,103 ,052 -,165 ,107 ,151 1          

 Sig. (2-

tailed) 
,476 ,721 ,751 ,458 ,692 ,336          

 N 50 50 50 50 50 50          
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