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Необхідність розвитку лідерських якостей треба розглядати як одну з 

головних цілей управлінських професій. Для робочих лідерство, перш за все, 

означає активну соціальну діяльність, тобто активну життєву позицію. Така 

позиція може служити гарантом нових ідей, нестандартних та сміливих 

рішень. Ці якості є підставою для лідерської компетентності управлінського 

персоналу. Роботодавець зацікавлений в тому, щоб отримати найбільш 

кваліфікованого управлінця – ефективного лідера.  

Таким чином, існує необхідність розробки заходів щодо удосконалення 

науково-методичних підходів до формування та розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування. Це свідчить про те, 

що тема дисертаційної роботи Жарика Є.А. «Формування та розвиток 

лідерських компетенцій персоналу підприємства» є актуальною.  

Ще одним підтвердженням актуальності дисертаційної роботи є її 

зв’язок із науково-дослідними темами економічного факультету Запорізького 

національного університету, зокрема за темою «Теоретичне обґрунтування, 

розробка та розвиток методів та моделей прийняття рішень в менеджменті 

персоналу підприємств та організацій регіону» (номер державної реєстрації 

0116U004843), де особисто автором обґрунтовано науково-методичний підхід 

до оцінювання лідерського впливу на результативність роботи персоналу 

підприємств машинобудування.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків  

і рекомендацій, сформованих у дисертації 

 

Уважно вивчивши зміст дисертаційної роботи Жарика Євгенія 

Анатолійовича, можемо зазначити, що наукові положення, висновки і 

рекомендації, які автор висловив у роботі є достовірними і достатньо 

обґрунтованими. Зміст дисертаційної роботи охоплює основні аспекти 

обраної теми дослідження. 
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Достовірність та обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, що були викладені дисертантом в роботі, підкріплені 

методологією наукового пізнання, а також науковими положеннями, що були 

відображені у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених з приводу 

формування та розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємства. 

Автором було проаналізовано великий обсяг результатів опитування та 

статистичних матеріалів.  

Достовірність отриманих результатів підтверджена відповідною 

апробацією і схваленням на науково-практичних конференціях, а також 

впровадженням в практику діяльності підприємств машинобудування 

України.  

 

Наукова новизна одержаних результатів 

 

Найбільш вагомими результатами, що характеризуються новизною і 

розкривають суть дисертаційного дослідження, його ґрунтовність, 

масштабність та повноту, є наступні:  

1. Розвинуто трактування сутності поняття «лідерський вплив», що 

визначено як результат взаємодії лідера та його послідовників, що сприяє 

зростанню результативності роботи персоналу (с. 38). Практичне застосування 

даного положення в діяльності підприємств машинобудування дозволить у 

процесі планування розвитку управлінського персоналу враховувати 

лідерський вплив на результативність роботи  підлеглих.  

Викладено авторське бачення поняття «лідерство», яке розглядається 

як взаємодія і вплив лідера на персонал, що ґрунтується на його лідерських 

якостях, серед яких найбільш значимими є креативність та емоційний інтелект 

(с. 41-42). Запропоновано визначення сутності поняття «лідерські 

компетенції» як наявність знань, навичок та якостей, моделей поведінки, які 

сприяють об’єднанню підлеглих при виконанні завдань у процесі реалізації 

організаційних змін (с. 50). 
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2. Автором удосконалено класифікацію чинників, що впливають на 

формування лідерських компетенцій персоналу. Поділ чинників на внутрішні 

(суб’єктивно-особистісні) та зовнішні (об’єктивно-ситуаційні) сприятиме 

розробці дієвої програми формування та розвитку лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування, що дозволить оптимізувати час 

прийняття управлінських рішень стосовно вдосконалення кадрової політики 

підприємства (с. 61-63). 

3. Для покращення результативності роботи управлінського персоналу 

підприємств машинобудування удосконалено науково-методичний підхід до 

оцінки лідерських компетенцій персоналу. Даний підхід передбачає не тільки 

ідентифікацію лідерських компетенцій, але й визначення лідерського впливу 

на результативність роботи персоналу підприємства, що дозволить проводити 

об’єктивну оцінку рівня розвитку лідерських компетенцій та своєчасно 

розробити й реалізувати заходи щодо підвищення лідерського впливу з 

урахуванням стратегічних перспектив розвитку підприємства (с. 114-125). 

4. Для того, щоб підвищити рівень результативності роботи персоналу 

підприємств машинобудування та з метою врахування лідерського впливу на 

результативність роботи підлеглих удосконалено науково-методичний підхід 

до оцінювання лідерського впливу на результативність роботи персоналу, який 

передбачає визначення інтегрального показника лідерського впливу, 

базовими показниками якого є: прибуток на одного робітника, його 

продуктивність праці, середня заробітна плата та рівень інноваційного 

розвитку. Даний методичний підхід дозволяє простежувати залежність між 

зростанням лідерського впливу та результатами роботи підлеглих (с. 126-

144). 

5. Для удосконалення інструментарію розвитку лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування запропоновано комплексне 

використання всіх груп інструментів: організаційних, які його забезпечують 

через набуття нового досвіду шляхом ротації персоналу; індивідуальних, які 

гарантують персональну й мотиваційну готовність до змін, набуття досвіду; 
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освітніх, що спрямовані на підготовку до практичної управлінської 

діяльності (с. 156-164). Це дозволить лідерам досягнути повної професійної, 

соціальної та емоційної інтеграції кожного співробітника у роботу 

підприємства, і за рахунок цього – максимально можливої ефективності та 

результативності діяльності.  

6. Дисертантом удосконалено критерії оцінки лідерських компетенцій 

шляхом виділення двох груп. Критерії формування лідерських компетенцій 

дозволяють діагностувати, проаналізувати та оцінити ефективність 

лідерських компетенцій, а критерії використання – проаналізувати і оцінити 

вплив лідерських компетенцій на результати роботи і розвиток персоналу 

підприємства. Дана класифікація дає можливість керівництву підприємств 

машинобудування обґрунтовано визначати кадровий резерв із персоналу з 

розвиненими лідерськими компетенціями (с. 190-192).  

7. Автором удосконалено методичний підхід до розробки програми 

формування та розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств 

машинобудування, який являє собою комплексний процес, що передбачає її 

узгодження з організаційною культурою, деталізацію та структуризацію 

процедури оцінювання лідерських компетенцій персоналу, що дозволяє 

розвивати лідерський вплив керівника на персонал підприємств 

машинобудування (с. 185-187). 

 

Значущість дисертації для науки та практики 

 

Дисертаційна робота Жарика Є.А. є внеском у розвиток теорії та 

практики дослідження проблеми формування та розвитку лідерських 

компетенцій персоналу підприємств машинобудування.  

Отримані у дисертаційній роботі результати, сформовані теоретичні 

положення, висновки та рекомендації характеризуються науковою цінністю і 

мають практичне значення.   
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Наукове значення отриманих у процесі дослідження результатів 

полягає в удосконаленні сутності теоретичних засад формування та розвитку 

лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування. Автором 

розроблено науково-методичні засади і прикладні інструменти щодо оцінки 

лідерського впливу керівництва на підлеглих в процесі управління 

підприємством машинобудування.  

Практичне значення результатів, що одержані дисертантом, полягає у 

можливості використовувати обґрунтовані науково-методичні положення 

дослідження керівниками підприємств машинобудування, що може сприяти 

підвищенню результативності роботи персоналу. 

Висновки та рекомендації автора знайшли практичне впровадження в 

діяльності підприємств машинобудування Запорізької області, таких як: 

ТОВ «Запорізький механічний завод», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 

ТОВ «НВП «Енергомаш», ПрАТ «Бердянські жниварки» (про що свідчать 

відповідні довідки), а також впроваджені у навчальний процес економічного 

факультету Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

«Управління персоналом», «Організаційна поведінка», «Планування персоналу».  

 

Оцінювання змісту роботи 

 

Дисертаційна робота Жарика Є.А. є цілісною, логічно побудованою 

науковою працею, яка викладена чітко і ясно у науковому стилі. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку 

використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 178 сторінках 

комп’ютерного тексту; загальний обсяг роботи складає 240 сторінок. 

Дисертаційна робота містить 25 рисунків, 34 таблиці, список використаних 

джерел із 252 найменувань. 

В цілому, дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, 

представлені висновки і пропозиції розкривають зміст одержаних 

результатів, відповідно до поставлених завдань.  
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Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи та повністю 

розкриває її суть. 

 

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях 

 

Основні положення та результати дисертаційної роботи викладено у           

14 наукових працях, з них: 6 статей у фахових виданнях України (зокрема 

4 статті, які включено до міжнародних наукометричних баз даних), 1 стаття у 

виданні України, яке включене до міжнародних наукометричних баз даних,          

1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, 6 тез доповідей за 

матеріалами конференцій.  

Положення дисертаційного дослідження, які складають наукову 

новизну, повністю висвітлені у наукових фахових виданнях та обговорені на 

міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях.  

Сформульовані у дисертації наукові результати, висновки, 

рекомендації і пропозиції належать особисто автору. Особистий внесок 

дисертанта є достатнім. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 

встановленим вимогам щодо публікацій основного змісту дисертації на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи 

 

Отримані автором у ході дисертаційного дослідження результати 

роботи слід оцінити позитивно. Проте, не зважаючи на загальну позитивну 

оцінку, стосовно виконаної роботи є деякі зауваження:  

1. Автор спробував систематизувати існуючі підходи науковців щодо 

визначення понять «лідерство», «лідерські компетенції» та «лідерський 

вплив» (с. 28-52). Проте, на нашу думку, залишилося не розглянутим питання 

щодо взаємозв’язку та взаємозалежності між вказаними поняттями в 

підрозділі 1.1 дисертації. 
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2. Одним із завдань в роботі є удосконалення методичного підходу до 

розробки програми формування та розвитку лідерських компетенцій 

персоналу підприємств машинобудування. Проте, залишається незрозумілим 

питання використання засобів мотивування лідерів щодо розвитку 

лідерських компетенцій. Доцільно було б уточнити, які саме мотиватори ця 

програма передбачає використовувати (підрозділ 3.3) та більш детально 

описати процес взаємодії усіх етапів, запропонованої автором процедури 

впровадження програми формування та розвитку лідерських компетенцій в 

систему управління підприємством.  

3. Автором удосконалено науково-методичний підхід до оцінки 

лідерських компетенцій персоналу з урахуванням стратегічних орієнтирів 

підприємств машинобудування (с. 188, рис. 3.4), в якому передбачається 

оптимізація взаємозв’язків показників лідерської компетентності персоналу, 

результатів лідерського впливу і стратегічних орієнтирів підприємства. Проте, 

залишилося не розкритим питання щодо того, хто саме і як буде 

застосовувати запропонований підхід в практичній діяльності підприємств 

машинобудування. 

4. Дисертантом проведено оцінку лідерських компетенцій керівного 

складу підприємств машинобудування за запропонованою шкалою (с. 114-

117), але на наш погляд, доцільно було більш ґрунтовно її описати, оскільки 

дана шкала визначає ступінь наявності та реалізації кожної із оцінюваних 

лідерських компетенцій. Тільки чітке розмежування щодо наявності, обсягу 

та часових меж прояву дозволить отримати об’єктивну оцінку наявної 

лідерської компетентності управлінського персоналу протягом означеного 

періоду.  

5. В підрозділі 3.3 (с. 158-164) удосконалено процес розробки моделі 

компетенцій, який включає 6 етапів. Результатом розробки даної моделі 

визначено розробку словника для відділу кадрів та формування переліку 

лідерських компетенції з бажаним рівнем для кожної посади, але залишилося 

не розглянутим питання практичної апробації моделі на досліджуваних 
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підприємствах. Варто було апробувати модель компетенцій на одному із 

досліджуваних підприємств, що б підтвердити її практичну значимість при 

формуванні лідерських компетенцій управлінського персоналу підприємств.  

6. В роботі дисертантом проведена оцінка ефективності управління 

персоналом за допомогою наступних показників: темп зростання 

продуктивності праці, темп зростання фонду оплати праці, фондовіддача, 

доходовіддача, оборотність запасів, рентабельність виробництва, прибуток на 

одного працівника (с. 114-125). Проте, відсутня інформація щодо процедури 

визначення зазначеного переліку показників в якості найбільш значимих при 

проведенні оцінки ефективності управління персоналом. Доречно було б, на 

наш погляд, зазначити чому саме вказані показники були обрані для 

визначення ефективності управління персоналом на досліджуваних 

підприємствах.  

Наведені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертаційної роботи, основних положень наукової новизни і практичної 

значимості. 

 

Висновок щодо відповідності дисертації вимогам МОН України 

 

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових 

положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота її викладення в 

опублікованих працях повністю відповідають вимогам до кандидатських 

дисертацій. Саме дослідження має достатній теоретичний, методичний та 

практичний рівні. В роботі послідовно та логічно викладено матеріал, в 

повному обсязі розкрито та обґрунтовано рекомендовані авторські розробки. 

Тема дисертації повністю відповідає спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності).  

Зміст дисертації відповідає визначеній меті та поставленим завданням, 

які повністю вирішені у процесі дослідження. Основні положення роботи, які 

виносяться  на  захист,   мають елементи наукової   новизни.   Автореферат за  
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