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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність і доцільність дослідження проблеми формування управлінської 

культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі фахової підготовки в закладі 
вищої освіти спричинено тими динамічними перетвореннями, що відбуваються в 
економічній, політичній, соціальній сферах нашої країни загалом й у сфері 
економічної освіти зокрема. Ці зміни висувають підвищені вимоги до професійних 
якостей майбутнього менеджера, серед яких найважливіше місце посідають навички 
використання набутих знань, адаптації до нових потреб економічної галузі, 
відповідальної, активної дії та швидкого прийняття рішення, командної співпраці, 
лідерських якостей, прийняття виважених управлінських рішень, відкритості до 
інноваційних знань та критичного мислення, уміння володіти дієвими 
інструментами стимулювання працівників установи, організації та регулювання 
міжособистісних взаємин, здійснення ефективних комунікацій у різних сферах 
діяльності організації тощо.  

На освітньому рівні магістра ці вимоги трансформуються в необхідність 
формування в майбутніх менеджерів управлінської культури, що є складником 
загальнолюдської культури, а також формою застосування загальнолюдських 
культурних надбань в управлінській галузі. За своїм змістом управлінська культура 
магістра з менеджменту характеризується його успішністю в організації та реалізації 
управлінського процесу, реалізації управлінської праці, застосуванні управлінської 
техніки, а також низкою вимог, що висуваються до управлінських систем і 
працівників та відповідають нормам, а також принципам суспільної моралі, права, 
етики, естетики. Відтак, управлінську культуру менеджера варто розглядати як 
системну узагальнювальну якість будь-якої діяльності в управлінні, що включає 
якісні особистісні риси керівника, а також особливості його праці. 

Важливість ефективної професійної підготовки майбутніх магістрів визначено в 
чинній нормативно-правовій базі України (Закони України „Про освіту”, „Про вищу 
освіту”, Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року, Указ 
Президента України „Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 
до 2021 року” тощо). Фундаментальним теоретико-методичним підґрунтям 
проблеми формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту є 
наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, у яких виокремлено такі напрями 
розв’язання окресленого питання: теоретико-методологічні засади університетської 
підготовки майбутніх магістрів (Н. Батечко, Н. Волкова, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 
І. Підласий, Ю. Рашкевич, С. Сисоєва); теорія і практика професійного становлення 
майбутнього менеджера, економіста в закладах вищої освіти (Т. Коваль, Т. Колбіна, 
О. Мармаза, О. Набока, В. Нагаєв, Т. Поясок, В. Стрельніков та ін.); різні аспекти 
фахової підготовки майбутніх менеджерів – формування управлінських, ключових 
компетенцій (Л. Афанасьєва, Г. Лоїк), управлінських навичок (Л. Сергєєва), 
лідерських якостей (О. Самохвал), готовності до управлінської діяльності 
(С. Тарасова); використання інтерактивних і цифрових технологій у підготовці 
менеджерів (Т. Коваль, Г. Лоїк, Г. Локарєва, Д. Миценко, О. Тютюнник). 
Важливими вважаємо також дослідження з проблем освітнього менеджменту 
(О. Галус, А. Губа, Л. Даниленко, Г. Єльникова, С. Калашнікова, Т. Сорочан, 
М. Сметанський, Є. Хриков та ін.).  
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Загальні основи розвитку професійно-педагогічної культури в освітньому 
процесі розкрито в студіях В. Буряка, В. Гриньової, І. Зязюна, В. Кременя, 
Л. Нечепоренко, Н. Ничкало, І. Прокопенка, Г. Шевченко та ін., загальні питання 
формування управлінської культури подано в розвідках А. Грушевої, Г. Єльникової, 
Н. Протасової, О. Романовського та ін. Зокрема, висвітлено питання розвитку 
управлінської культури керівників закладів освіти, викладачів (Л. Васильченко, 
В. Діуліна, В. Дубінецький, Г. Єльникова, С. Королюк, О. Набока, В. Олійник, 
Т. Пономаренко, М. Якібчук), державних службовців (О. Ярковой), офіцерів-
прикордонників (М. Тарнавський), інженерів залізничного транспорту (Р. Сущенко), 
фахівців лісогосподарської галузі (С. Яшник), працівників митних органів 
(О. Корнійчук) та ін.  

Формування управлінської культури та професійної компетентності менеджерів 
є важливим складником фахової освіти в зарубіжних країнах. Про це свідчать 
проведені наукові розвідки С. Кормільцевої (Канада), В. Палинчук (США), І. Сидор 
(Велика Британія), Н. Чорногор (Франція) та ін. 

У процесі наукових пошуків установлено, що попередні дослідження були 
реалізовані переважно в межах освітнього ступеня „бакалавр” і не враховували 
специфіку та можливості магістерської програми. Крім того, предмет аналізу 
розглядався локально, у рамках окремих навчальних дисциплін і не враховував 
можливості системної фахової підготовки, що розкриває широкі можливості щодо 
реалізації нашого дослідження та дозволяє виділити такі суперечності між: 

– потребою суспільства в конкурентоспроможних фахівцях-управлінцях та 
недостатнім рівнем їхньої управлінської культури; 

– потенціалом змісту магістерського навчання до формування управлінської 
культури в майбутніх магістрів із менеджменту та недостатнім рівнем його 
реалізації в умовах закладів вищої освіти; 

– необхідністю практичного вирішення проблеми формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту та відсутністю відповідної 
педагогічної технології, що забезпечує її формування. 

Наявність нерозв’язаних питань і названих суперечностей зумовили вибір теми 
дисертаційної роботи: „Формування управлінської культури майбутніх магістрів з 
менеджменту в процесі фахової підготовки”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до комплексної теми наукових досліджень „Інноваційні 
технології в технологічній освіті” (державний реєстраційний номер 
№ 0115U003307), що розроблюється у ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 
університет”. Тему затверджено Вченою радою ДВНЗ „Донбаський державний 
педагогічний університет” (протокол № 6 від 26.01.2016 р.) 

Об’єкт дослідження – процес формування управлінської культури майбутніх 
магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки.  

Предмет дослідження – педагогічна технологія формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та 
експериментальній перевірці педагогічної технології формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки. 
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Відповідно до мети та предмета дослідження визначено такі завдання:  
1. На основі аналізу науково-педагогічної літератури виявити ступінь 

розробленості проблеми формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту в процесі фахової підготовки. 

2. Розкрити сутність управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту як сучасного педагогічного феномену. 

3. Визначити критерії й показники та діагностувати вихідний рівень 
управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту. 

4. Розробити та обґрунтувати педагогічну технологію формування 
управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту та впровадити її в 
практику університетської освіти. 

5. Експериментально перевірити та оцінити ефективність розробленої 
педагогічної технології формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту в процесі фахової підготовки. 

Із метою розв’язання проблеми та завдань дисертаційної роботи використано 
такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизація та 
узагальнення наукової, педагогічної літератури, нормативно-правових документів 
для з’ясування стану розробленості проблеми формування управлінської культури 
майбутніх магістрів із менеджменту, визначення понятійно-категоріального апарату 
дослідження, розробки його концепції; узагальнення прогресивних ідей та наявних 
недоліків у сучасній вищій освіті для обґрунтування педагогічної технології 
формування управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту; 
теоретичне моделювання з метою розробки структури та змісту зазначеної 
педагогічної технології, визначення її основних блоків, виявлення закономірностей 
та особливостей функціонування; емпіричні: спостереження, тестування, 
опитування, бесіди, експертних оцінок, педагогічний моніторинг на кожному з 
етапів експериментальної роботи для відстеження динаміки рівня сформованості 
управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту; педагогічний 
експеримент для з’ясування ефективності розробленої педагогічної технології 
формування управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі 
фахової підготовки; методи математичної статистики (критерії Пірсона, Фішера, 
Спірмена) для оцінки статистичної значущості позитивних зрушень щодо 
результатів експериментальної роботи. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 
уперше науково обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено 

педагогічну технологію формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту; технологію подано у вигляді чотирьох блоків: цільового, теоретико-
методологічного, організаційно-змістового та діагностико-результативного, 
визначено етапи впровадження педагогічної технології формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту в практику університетської освіти: 
орієнтаційно-мотиваційний, діяльнісний, оцінно-рефлексивний, у межах зазначених 
етапів подано відповідні форми й методи організації освітнього процесу задля 
формування управлінської культури; 

уточнено понятійно-категоріальний апарат, зокрема: дефініції „управлінська 
культура майбутніх магістрів із менеджменту”, „формування управлінської 
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культури майбутніх магістрів із менеджменту”; структуру їх управлінської культури 
(когнітивний, особистісно-креативний і технологічний компоненти); критерії та 
показники сформованості зазначеної вище управлінської культури; 

набули подальшого розвитку форми й методи формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки; теорія 
та методика формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту в процесі фахової підготовки. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в їхній 
достатній готовності до впровадження в освітній процес закладів вищої освіти, що 
здійснюють фахову підготовку майбутніх магістрів із менеджменту. Зокрема, 
оновлено зміст навчальних дисциплін: „Іноземна мова”, „Інформаційні системи і 
технології управління організацією”, „Технологія управління персоналом”, 
„Технологія прийняття управлінських рішень” у контексті доповнення 
теоретичними знаннями щодо тенденцій актуалізації інноваційної управлінської 
діяльності та інноваційного характеру розвитку економіки; розкрито діяльність 
Центру компетентностей з основ управління, що спрямована на підвищення якості 
професійної підготовки на основі компетентнісного та студентоцентрованого 
підходів; оновлено зміст виробничої практики магістрантів; розроблено дисципліну 
за вибором: „Управлінська культура менеджера”, що спрямована на вдосконалення 
та розвиток інтелектуального та загальнокультурного рівня магістрантів, а також 
вироблення практичних умінь щодо формування управлінської культури майбутніх 
менеджерів; адаптовано основні форми науково-дослідної роботи магістрантів, що 
сприяють активізації їхнього критичного мислення, формуванню основних 
компетентностей управлінців тощо; підібрано та адаптовано пакет діагностичних 
матеріалів для визначення рівня сформованості управлінської культури майбутніх 
магістрів із менеджменту.  

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 
університетів, які здійснюють підготовку магістрів із менеджменту, зокрема 
викладачами університетів при розробці освітніх програм, навчально-методичних 
посібників і рекомендацій для студентів, студентами й аспірантами університетів 
для підвищення їхнього професійного рівня й результативності університетської 
підготовки. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (довідка № 68-19-17/1 від 
09.01.2019 р.), ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана” (довідка № 1 від 21.01.2019 р.), ВНЗ „Університет імені Альфреда 
Нобеля” (довідка № 05 від 09.01.2019 р.), ВНЗ Укоопспілки „Полтавський 
університет економіки і торгівлі” (довідка № 20/29 від 10.01.2019 р.), 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (довідка № 1/25 
від 09.01.2019 р.).  

Апробація результатів дослідження відбулася шляхом обговорення на 
наукових, науково-теоретичних і науково-практичних конференціях різного рівня, 
зокрема Міжнародних: „Забезпечення якості вищої освіти: європейські й 
національні стандарти та індикатори” (Старобільськ, 2017), „Wykształcenie i nauka 
bez granic – 2017” (Пшемисль, 2017), „Dny vědy – 2018” (Прага, 2018), „Психолого-
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педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства” (Кременчук, 2018), 
„Перспективи розвитку сучасної науки” (Київ, 2018), „Проблеми та інновації в 
природничо-математичній, технологічній і професійній освіті” (Кропивницький, 
2018), „Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного 
суспільства” (Чернігів, 2018), „Наукова діяльність як шлях формування професійних 
компетентностей майбутнього фахівця” (Суми, 2018), Всеукраїнських: „Інновації в 
освіті: здобутки та перспективи” (Умань, 2018), „Освіта і наука в умовах глобальних 
трансформацій” (Дніпро, 2018), „Перспективи розвитку управлінських систем у 
соціальній та економічній сферах України: теорія і практика” (Київ, 2018), „Роль і 
місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості” (Харків, 2019). 

Результати та висновки виконаної роботи обговорено й позитивно оцінено на 
засіданнях кафедри педагогіки і методики професійної та технологічної освіти 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (упродовж 2015 – 
2019 рр.). 

Публікації. Зміст і результати дослідження відображено в 17 одноосібних 
наукових працях автора, з них: 6 – у наукових фахових виданнях України, 1 – у 
зарубіжному виданні, 10 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 
висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (233 
найменування, із них 7 іноземною мовою), 10 додатків на 85 сторінках. Робота 
містить 9 таблиць, 18 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 320 сторінок, із них 
основного тексту – 190 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, сформульовано 
об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, розкрито наукову новизну, 
практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію та впровадження 
одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади проблеми 
формування управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в 
процесі фахової підготовки” – здійснено аналіз процесу формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту як психолого-педагогічної проблеми; 
розкрито сутність, зміст і структуру управлінської культури менеджера як сучасного 
педагогічного феномену; схарактеризовано критерії управлінської культури,  
показники та рівні її сформованості; виявлено вихідний стан сформованості 
управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту. 

Аналіз наукової літератури (С. Кожушко, Т. Колбіна, О. Мармаза, О. Набока, 
В. Нагаєв, Т. Поясок, В. Стрельніков та ін.) дозволив установити, що управлінська 
культура постає сучасним міждисциплінарним феноменом і є предметом 
дослідження психолого-педагогічних, соціологічних, економічних, юридичних наук, 
державного управління, мистецтвознавства тощо. Учені по-різному ставляться до 
визначення управлінської культури, розуміючи під нею динамічне системне 
утворення (А. Губа), теорію (Ю. Палеха), сукупність чи комплекс (С. Бурий, 
М. Якібчук), різновид професійної культури (С. Королюк) тощо. Управлінську 
культуру менеджера розглядають як комплексну узагальнювальну характеристику 
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управлінської діяльності на підставі деяких якісних рис особистості керівника 
(С. Калашнікова, О. Романовський, Т. Сорочан, Є. Хриков). Відтак, управлінська 
культура менеджера як частина загальної культури особистості характеризується 
наявністю якостей, необхідних для виконання професійної діяльності та ефективної 
міжособистісної взаємодії. 

Дослідження співвідношення між поняттями „управлінська культура”, 
„управлінська компетентність” та „культура управління” дозволило з’ясувати, що 
управлінська компетентність як інтегрована якість особистості є результатом 
синтезу управлінських знань, компетенцій і вмінь та слугує базисом формування 
управлінської культури як професійно-особистісної характеристики фахівця. Отже, 
управлінська культура є найвищим проявом управлінської компетентності та 
характеризує професійно-особистісні якості фахівця, а культура управління – 
особливості його управлінської діяльності.  

Установлено, що в сучасній українській науці спостерігається обмеженість 
досліджень із формування в майбутніх менеджерів або взагалі студентів 
економічних спеціальностей управлінської культури. Предметом наукових розвідок 
найчастіше є окремі компетентності менеджерів (управлінські навички, ключові або 
професійні компетентності) (Л. Афанасьєва, Г. Лоїк, О. Самохвал, Л. Сергєєва, 
С. Тарасова), які можна вважати складниками більш широкого поняття – 
управлінської культури. Попередні дослідження реалізовано переважно в межах 
освітнього ступеня „бакалавр”, що не враховує специфіку та широкі можливості 
магістерських освітніх програм і застосування сучасних освітніх технологій. Аналіз 
теоретичних і практичних аспектів використання цифрових та інтерактивних 
технологій у процесі фахової підготовки менеджерів (О. Клочко, Т. Коваль, 
Г. Локарєва, А. Токарєва, Н. Чорногор) свідчить, що зазначені технології 
відповідають вимогам оновленої редакції „Ключових компетентностей для навчання 
впродовж життя” Європейського Парламенту та Ради ЄС та є провідними в 
контексті формування управлінської культури майбутніх менеджерів. 

Теоретичний аналіз наукових досліджень управлінської культури дав підстави 
для формулювання концептуальних положень, які передбачають розгляд 
управлінської культури менеджера як: а) складний і багатоаспектний феномен, що 
відображає інтегративні новоутворення особистості; б) динамічну характеристику, 
яка відрізняється постійним розвитком, трансформацією професійної готовності в 
практичний управлінський досвід; в) творчу діяльність, що відображає креативність 
особистості менеджера як найважливішу професійну якість; г) сукупність 
теоретичних знань і практичних умінь, оволодіння якими в процесі навчання в 
магістратурі закладає основу формування професіонала-менеджера. 

У роботі подано авторське тлумачення управлінської культури менеджера – це 
динамічне, інтегративне, особистісне утворення, яке акумулює в собі сукупність 
теоретичних знань, практичних умінь володіння технологіями управління і 
творчими креативними якостями, зорієнтованими на високу професійну готовність 
майбутніх менеджерів до відповідальної та ініціативної управлінської діяльності.  

Доведено, що структуру управлінської культури менеджера становлять три 
основні компоненти: когнітивний, особистісно-креативний і технологічний. Зміст 
когнітивного компонента акумулює сукупність науково-теоретичних знань, що 
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відповідає сучасним тенденціям творчо-креативної спрямованості управлінської 
діяльності та інноваційного змісту розвитку економіки. Ці знання класифікуються за 
такими блоками: сутність і особливості інноваційного менеджменту; антикризове 
управління; дослідження систем управління; стратегічний менеджмент; управління 
персоналом. Зміст цих блоків відображає ту наукову інформацію (підходи, ідеї, 
теорії), на яку спирається професійна підготовка магістрантів. 

Складником когнітивного компонента є управлінські вміння, що забезпечують 
здатність менеджера коректувати суспільну та індивідуальну свідомість і поведінку. 

Особистісно-креативний компонент управлінської культури менеджера містить 
вимоги до розвитку різних характеристик і властивостей особистості. До його 
складу входять: професійно важливі управлінські якості, необхідні менеджеру; 
креативність, яка є узагальнювальною характеристикою менеджера як суб’єкта 
творчого управління; індивідуальний стиль управлінської діяльності як 
характеристика творчого потенціалу менеджера. 

Технологічний компонент управлінської культури передбачає розуміння 
магістрантами практичного значення технологій менеджменту та їхнього змісту, 
основних властивостей і характеристик, зокрема технології прийняття 
управлінського рішення як центральної ланки управлінського циклу, продукту 
аналізу, прогнозування, обґрунтування і вибору оптимального шляху вирішення 
проблеми. 

Авторське розуміння управлінської культури менеджера, її структури і змісту 
слугували достатньою підставою для подальшого розроблення педагогічної 
технології формування управлінської культури у студентів – майбутніх менеджерів 
в умовах магістратури. 

Обґрунтовано та розроблено критерії та показники сформованості 
управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту: когнітивний (знання 
специфіки сутності й особливостей інноваційного менеджменту, систем управління, 
стратегічного менеджменту, управління персоналом, основних принципів 
антикризового управління, вирішення проблем професійної діяльності; розуміння 
ролі та значення різних напрямів управлінської діяльності; наявність 
концептуальних знань у сфері управлінської діяльності; знання вимог, що 
висувають до роботи на посадах середнього та вищого рівнів управління в 
установах та організаціях; уміння планувати власну управлінську діяльність, 
обирати раціональні методи виконання професійних дій, аналізувати результати 
виконання власної управлінської діяльності тощо), особистісно-творчий (інтерес до 
пізнання управлінської діяльності на підставі особистісних потреб; задоволеність 
власною професійною діяльністю, прагнення досягти в ній вагомих результатів; 
самостійність у виборі професійних завдань, наполегливість у подоланні труднощів, 
здатність узгоджувати свої дії в процесі роботи з іншими людьми; усвідомлення 
власного емоційного стану, самоповага і впевненість; стійкість до стресів; наявність 
індивідуального стилю управління як характеристики творчого потенціалу 
особистості; розуміння творчого характеру управлінської діяльності, сприяння 
інноваціям, оригінальність розв’язання професійних завдань; наявність творчого 
потенціалу, творчого професійного мислення та вмінь, індивідуальні особистісні 
якості менеджера тощо) і технологічний (розуміння практичного значення 
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технологій менеджменту, його змісту, властивостей і характеристик; володіння 
методами ефективного управління, збору та обробки інформації, розробки та 
впровадження систем контролю, принципів управління персоналом; володіння 
технологією управління та вирішення конфліктних ситуацій; уміння оперувати 
засобами, методами й формами управлінської діяльності, прогнозувати її результати 
тощо).  

На основі визначених критеріїв та аналізу наукових підходів схарактеризовано 
три рівні сформованості управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту: низький, середній, високий. Низький рівень переважає у магістрантів 
із менеджменту, які не розуміють специфіку сутності й особливостей інноваційного 
менеджменту, не використовують набуті знання у практичній професійній 
діяльності, не вміють планувати власну управлінську діяльність, обирати 
раціональні методи виконання професійних дій, аналізувати результати виконання 
власної управлінської діяльності; не самостійні у виборі професійних завдань, 
безініціативні, не вміють оригінально розв’язувати професійні завдання, не 
володіють технологією управління та вирішення конфліктних ситуацій, не здатні 
управляти проектами, організовувати командну роботу, ставити цілі, приймати 
рішення, управляти стратегічним розвитком команди в процесі професійної 
діяльності. Середній рівень характеризує магістрантів із менеджменту, які в цілому 
розуміють специфіку сутності й особливостей інноваційного менеджменту, систем 
управління, стратегічного менеджменту, управління персоналом, недосконало 
розуміють вимоги, що висуваються до роботи на посадах середнього та вищого 
рівнів управління в установах та організаціях, неефективно планують власну 
управлінську діяльність, обирають нераціональні методи виконання професійних 
дій; не завжди успішно аналізують результати виконання власної управлінської 
діяльності; мають переважно оптимістичний настрій, але слабку ініціативність та 
налаштованість на позитивний результат, не мають яскраво вираженого 
індивідуального стилю управління, не сприяють інноваціям, розв’язують професійні 
завдання виключно стандартного виду, недостатньо володіють методами 
ефективного управління, опосередковано оперують засобами й формами 
управлінської діяльності, прогнозують її результати. Майбутні магістри з 
менеджменту з високим рівнем розуміють роль і значення різних напрямів 
управлінської діяльності, планують власну управлінську діяльність, обирають 
раціональні методи виконання професійних дій, успішно аналізують результати 
виконання власної управлінської діяльності, мають яскраво виражений інтерес до 
пізнання управлінської діяльності на підставі особистісних потреб, самостійні у 
виборі професійних завдань, наполегливі та успішні у подоланні труднощів, 
ініціативні, налаштовані на позитивний результат, розуміють творчий характер 
управлінської діяльності, сприяють інноваціям, оригінально розв’язують професійні 
завдання, мають сформовані спеціальні вміння щодо роботи на управлінських 
посадах; розуміють практичне значення технологій менеджменту, його зміст, 
властивості та характеристики, володіють методами ефективного управління, збору 
та обробки інформації, розробки та впровадження систем контролю, принципів 
управління персоналом, організовують командну роботу, забезпечуючи її 
ефективність. 
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У процесі діагностики використано адаптовані нами такі методики: діагностика 
самооцінки Дембо-Рубінштейна, діагностика схильності особистості до конфліктної 
поведінки методика К. Томаса (адаптація Н. Гришиної), „Діагностика лідерських 
здібностей” (Є. Жариков, Є. Крушельницький), діагностика схильності до певного 
стилю керівництва (Є. Ільїн), визначення характерного стилю управління Блейка-
Моутона, адаптація Н. Гришиної, тести: „Чи здатні Ви до ризику і підприємництва”, 
„Чи можна Вас уважати активною людиною і потенційним підприємцем?”, 
„Мотиваційний профіль працівника”, „Який Ви керівник”, питальник Вудкока та 
Френсіса „Аналіз своїх обмежень”. 

На констатувальному етапі експерименту діагностикою було охоплено 355 
магістрантів (експериментальна група (ЕГ) – 175 осіб, контрольна група (КГ) – 180 
осіб). Застосування комплексу зазначених вище діагностичних методик на 
констатувальному етапі дослідження дозволило зробити висновок про недостатній 
рівень сформованості управлінської культури майбутніх фахівців-менеджерів в обох 
групах. 

У результаті опитування експертів (науково-педагогічні працівники, 
випускники ЗВО, які працюють на посадах середнього та вищого рівнів управління 
в установах, організаціях, підприємствах) установлено, що саме управлінська 
культура фактично визначає професійну готовність до відповідальної та ініціативної 
управлінської діяльності й слугує основою для накопичення управлінського досвіду. 
Менеджери з досвідом роботи висловилися також про те, що мали різні проблеми на 
початкових етапах професійної діяльності (74,2%), причому більшість респондентів 
(81,1%) пов’язує ці проблеми з недостатнім рівнем сформованості управлінської 
культури. На питання про те, що саме є чинником недостатньо сформованої 
управлінської культури, досвідчені менеджери називали таке: переважно 
недостатній рівень магістерської підготовки (слабка практико зорієнтована 
професійна підготовка, розбіжності між уявленнями про професійну діяльність і 
реальними функційними обов’язками тощо). 

У результаті дослідження доведено статистично значущу кореляцію між 
обраними компонентами управлінської культури, подано ідеальну та реальну моделі 
формування управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту. 
Установлено, що формування управлінської культури магістрантів має ґрунтуватися 
на принципах студентоцентризму та індивідуально-особистісного підходу, 
реалізовуватися через дослідницьке та практико зорієнтоване навчання. 

Аналіз результатів констатувального експерименту дозволив нам також 
представити проблемне поле дослідження й довести за допомогою методу 
прогнозування (використання кривих зростання), що за традиційних умов реалізації 
освітнього процесу прогнозований рівень управлінської культури майбутніх 
магістрів із менеджменту може відрізнятися від зафіксованого, але ця різниця не 
буде статистично значущою. Відтак, є необхідність у науковому обґрунтуванні, 
розробленні та експериментальній перевірці технології формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки. 

У другому розділі – „Наукове обґрунтування та експериментальна перевірка 
педагогічної технології формування управлінської культури майбутніх магістрів 
із менеджменту в процесі фахової підготовки” – теоретично обґрунтовано, 
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упроваджено та експериментально перевірено педагогічну технологію формування 
управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в процесі фахової 
підготовки; узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи.  

На підставі розробленої нами концепції дослідження та наукових розвідок 
(Н. Волкова, М. Кларін, І. Підласий, І. Прокопенко, С. Сисоєва, В. Стрельніков, 
А. Хуторський та ін.); установлено, що саме педагогічна технологія є провідним 
рушієм професійної підготовки магістрів, адже основна ідея технологізації 
освітнього процесу полягає в тому, щоб перетворити педагогічний процес в освітній 
установі на цілеспрямований процес діяльності всіх її суб’єктів (за С. Сисоєвою). 
Зазначено, що технологія відповідає таким критеріям, як відтворюваність, 
результативність, керованість, цілісність, відкритість, стабільність (Н. Батечко, 
І. Гавриш, Т. Коваль, О. Набока, Л. Петришин, Т. Поясок та ін.). Під педагогічною 
технологією формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту ми розуміємо взаємопов’язану динамічну та гнучку сукупність форм, 
методів, засобів університетської підготовки майбутніх менеджерів із 
прогнозованим кінцевим результатом. Інноваційність авторської педагогічної 
технології віддзеркалюється у своєрідній модифікації вже відомих форм, методів і 
засобів. 

Загальною метою педагогічної технології є: формування управлінської 
культури майбутніх магістрантів із менеджменту в процесі фахової підготовки. 
Відповідно до мети визначено такі завдання: обрати сукупність форм і методів 
університетської підготовки магістрантів щодо актуалізації їхніх потреб у 
самопізнанні й самовдосконаленні; формуванні мотивації професійного зростання 
магістрантів; становлення позиції на суб’єкт-суб’єктні відносини. 

Зазначену технологію подано у вигляді чотирьох блоків: цільового, теоретико-
методологічного, організаційно-змістового та діагностико-результативного (рис. 1).  

При обґрунтуванні та розробленні технології враховано методологічні підходи 
(системний, особистісно зорієнтований, компетентнісний, гуманістичний, 
діяльнісний, культурологічний), закономірності (відповідність змісту, форм, методів 
і прийомів професійної підготовки соціально-економічними запитам та викликам 
сьогодення, здобуткам національної та світової науки і культури; єдність мети та 
результатів освітнього процесу; відповідність педагогічної технології меті та 
завданням дослідження; взаємозв’язок обсягу та змісту університетської підготовки 
майбутніх магістрів із менеджменту), а також принципи (систематичності і 
послідовності, науковості, свідомості і творчої активності магістрантів, спільного 
характеру навчання та врахування індивідуальних особливостей магістрантів, 
спадкоємності, модульності, комунікативності, креативності, інтерактивності). 

Задля формування управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту 
нами адаптовано форми організації освітнього процесу: інформаційна лекція 
„Вивчення та розвиток управлінської культури в дослідженнях сучасних 
українських і зарубіжних науковців”, бiнарна лекція „Спеціалізоване програмне 
забезпечення в підтримці управлінської та корпоративної культури”, проблемна 
лекцiя „Моделі культури управління”, лекція з передбаченими помилками „Функції 
культури управління”, лекцiя-конференцiя „Стилі керівництва в менеджменті: реалії 
в умовах викликів сьогодення” та ін.; мiждисциплiнарний семiнар „Теорії Х, Y, Z: їх 
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Рис. 1. Педагогічна технологія формування управлінської культури майбутніх 
магістрів із менеджменту в процесі фахової підготовки 
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Мета: формування управлінської культури майбутніх магістрантів із менеджменту у процесі 
фахової підготовки 

Завдання: 
 визначити сукупність форм і методів університетської підготовки магістрантів; 
 актуалізувати їхні потреби в самопізнанні й самовдосконаленні; 
 формувати мотивацію магістрантів; 
 розвивати суб’єкт-об’єктні відносини, що передбачають наявність високого рівня 

активності при реалізації мети дослідження 

Підходи: системний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно зорієнтований, 
гуманістичний, культурологічний 

Принципи: систематичності і послідовності, науковості, свідомості і творчої активності 
магістрантів, спільного характеру навчання та врахування індивідуальних особливостей 
магістрантів, спадкоємності, модульності, комунікативності, креативності, інтерактивності 

Закономірності: відповідність змісту, форм, методів і прийомів професійної підготовки 
соціально-економічними запитам та викликам сьогодення, здобуткам національної та світової 
науки і культури; єдність мети та результатів освітнього процесу; відповідність педагогічної 
технології меті та завданням дослідження; взаємозв’язок обсягу та змісту університетської 
підготовки майбутніх магістрів із менеджменту 

ІІІ етап: оцінно-
рефлексивний 

Мета: аналіз рівня 
сформованості 
управлінської культури 
майбутніх магістрів із 
менеджменту 

І етап: орієнтаційно-
мотиваційний 

Мета: формування у 
майбутніх менеджерів 
усвідомлення значущості 
управлінської культури, 
мотивації, зацікавленості до 
її формування  

ІІ етап: діяльнісний 
Мета: формування 
системи знань, умінь і 
навичок, що сприяють 
формуванню управлінської 
культури майбутніх 
магістрів із менеджменту 

Методи: організації та реалізації освітньої діяльності; стимулювання та мотивації; контролю; 
творчої активності; інтерактивні тощо. 
Форми: тренінгові методики, ділові ігри, евристичні бесіди, дискусії, кейс-вправи, проектна 
робота тощо. 
Засоби: методики з діагностики, цифрові технології, навчально-методичний комплекс 

РЕЗУЛЬТАТ 
Підвищення рівня сформованості управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту 

Критерії та показники сформованості управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту 

Зміст навчання: оновлення змісту навчальних дисциплін, розроблення дисципліни за 
вибором, організація роботи Центру компетентностей, модернізація НДРС 

Аудиторна робота Позааудиторна робота Виробнича практика Інформальна освіта 

Когнітивний:  
знання специфіки сутності й 
особливостей інноваційного 

менеджменту 

Особистісно-творчий: 
наявність індивідуального 

стилю управління як 
характеристики творчого 
потенціалу особистості 

Технологічний: уміння 
оперувати засобами, методами 

й формами управлінської 
діяльності, прогнозувати її 

результати 

Рівні сформованості: низький, середній, високий 
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сутність і зміст”, семiнар-дискусiя „Управлінська культура у нормуванні вимог до 
кандидатів на вакантну посаду”, семiнар-дослiдження „Керівник – підлеглий: де 
проходить межа?”; консультації на такі теми: „Управлінська культура і логістика”, 
„Управлінська культура у прийнятті обґрунтованих рішень”, „Загальне управління 
якості”, „Культура управління ризиками”, „Управління фінансовими потоками”; 
адаптовано низку інтерактивних форм: кейс-вправи „Роль управлінської культури в 
управлінні персоналом” та ін., тренінгові методики: „Як покращити власну 
управлінську культуру”, „Найкращий керівник”, ділові ігри: „Менеджер ХХІ 
століття”, „Співбесіда”, евристичні бесіди, дискусії „Керівник – взірець компанії”, 
управлінські проекти „Управлінський досвід. Хмарні технології” тощо; застосовано 
такі методи: інтерактивний, організації та реалізації освітньої діяльності, 
стимулювання та мотивації, творчої спрямованості, рефлексії та контролю. 

Використано цифрові засоби навчання: Google Диск, Salesforce Stypi, TeamLab, 
Dropbox, DocVerse (програми для спільної роботи над документами в межах 
реалізації управлінских проектів), Trello, PodiО, RealtimeBoard, LeaderTask, Any.DO, 
Doit.im (програми для планування спільної роботи та пошуку напрямів вирішення 
управлінських проблем), Testograf.ru, Surveymonkey.com, Simpoll.ru, Google-форми, 
Microsoft Forms (програми для здійснення опитувань у галузі управління), Mindomo, 
Mindmeister, MindMup, Mind42, XMind (програми для розроблення інтелектуальних 
карт, представлення класифікацій, ідей, структур) тощо. 

У межах змістово-організаційного блоку технології оновлено зміст навчальних 
дисциплін: „Іноземна мова”, „Інформаційні системи і технології управління 
організацією”, „Технологія управління персоналом”, „Технологія прийняття 
управлінських рішень” у контексті доповнення теоретичними знаннями щодо 
тенденцій актуалізації інноваційної управлінської діяльності та інноваційного 
характеру розвитку економіки. Логіка вибору названих навчальних курсів полягає в 
тому, що за результатами констатувального експерименту встановлено, що саме ці 
предмети мають достатні можливості для формування управлінської культури 
магістрантів у контексті знань теоретичних засад технологій управління персоналом 
як сукупності методів, засобів, процедур здійснення процесів підбору, наймання та 
використання персоналу в організації, їх розроблення відповідно до поставлених 
цілей та завдань, економічного обґрунтування, структуризації й регламентації. 

Описано діяльність Центру компетентностей з основ управління, що 
спрямована на підвищення якості професійної підготовки магістрантів на основі 
компетентнісного та студентоцентрованого підходів. Ураховуючи організаційну 
ланку освітнього процесу „аудиторія – Центри компетентностей – бази практик”, 
оновлено зміст виробничої практики магістрантів, що сприяє формуванню 
управлінської культури менеджерів. Виокремлено основні шляхи розвитку Центру 
компетентностей: розширення банку креативних завдань для практичних занять та 
самостійної роботи магістрантів; створення електронної бібліотеки та навчальної 
фільмотеки Центру; залучення до роботи Центру менеджерів-практиків, 
управлінців; здійснення досліджень, що спрямовані на вирішення конкретних 
управлінських проблем; активна робота наукового гуртка магістрантів 
„Управлінська школа” на базі Центру. 

Розроблено дисципліну за вибором: „Управлінська культура менеджера”, що 
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спрямована на вдосконалення та розвиток інтелектуального та загальнокультурного 
рівня магістрантів, а також вироблення практичних умінь щодо формування 
управлінської культури майбутніх менеджерів. Адаптовано основні форми науково-
дослідної роботи магістрантів (участь у заходах наукової конкуренції, робота в 
науково-дослідних лабораторіях, участь у грантових програмах тощо), що сприяють 
активізації їхнього критичного мислення, формуванню основних компетентностей 
управлінців тощо. 

Виділено етапи впровадження педагогічної технології формування 
управлінської культури майбутніх магістрів із менеджменту в практику 
університетської освіти: орієнтаційно-мотиваційний, діяльнісний, оцінно-
рефлексивний. У межах зазначених етапів подано відповідні форми і методи 
організації освітнього процесу задля формування управлінської культури. У межах 
цих напрямів розглянуто навчальну інформацію, що розкриває такі блоки знань: 
„Світоглядні передумови формування управлінської культури як 
міждисциплінарного педагогічного феномену”, „Історико-педагогічні витоки 
підготовки менеджерів у ЗВО”, „Становлення та розвиток економічної освіти в 
Україні (зокрема, історико-педагогічні дослідження за регіональною ознакою)”, 
„Порівняльно-педагогічний аналіз університетської підготовки менеджерів у 
зарубіжних країнах”, „Використання інтерактивних технологій у процесі 
професійної підготовки майбутніх магістрів із менеджменту”, „Організація науково-
дослідної роботи магістрантів економічних спеціальностей”. 

Розроблено діагностико-результативний блок технології, що передбачав 
реалізацію рефлексії через включення майбутніх магістрів із менеджменту в 
аналітико-оцінну, пошуково-практичну діяльність, яка сприяла формуванню стійких 
уявлень про специфіку роботи в установах, організаціях, бізнес-структурах, на 
підприємствах тощо.  

Формувальний експеримент проведено протягом 2017 – 2018 рр. на базі ДВНЗ 
„Донбаський державний педагогічний університет”, ДВНЗ „Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Університету імені Альфреда 
Нобеля (м. Дніпро), Полтавського університету економіки і торгівлі, 
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. 

Наприкінці формувального експерименту за допомогою обґрунтованих 
критеріїв, їхніх показників та наявного методичного інструментарію зіставлено 
характеристики контрольної та експериментальної груп задля доведення 
ефективності розробленої та впровадженої педагогічної технології (табл. 1). 

У процесі університетської підготовки значно зменшено кількість магістрантів, 
яких відносимо до низького рівня за критеріями дослідження. У контрольній групі 
було 39,7%, стало 28,0%, в експериментальній – відповідно 38,5% і 16,8%. У процесі 
формувального експерименту збільшилася кількість магістрантів контрольної групи, 
яких ми відносимо до середнього рівня. Зафіксовано таку динаміку: середній рівень 
(було – 49,4%, стало – 63,4%), високий рівень (було – 10,9%, стало – 8,6%); для 
експериментальної – середній рівень (було – 55,2%, стало – 60,4%), високий рівень 
(було – 7,0%, стало – 24,5%). Статистичний аналіз (критерії Фішера  , Пірсона 2 ) 
засвідчив, що контрольна та експериментальна групи за своїми показниками 
достовірно відрізняються. Крім того, зміни, які зафіксовано в експериментальній 
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групі наприкінці формувального експерименту, є статистично значущими порівняно 
з його констатувальним етапом.  

 
Таблиця 1 

Оцінка ефективності педагогічної технології формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту  

 
№ 

 
Критерії  

 
Групи 

Рівні розвитку, % 
Низький Середній Високий 

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 
1 Когнітивний 

 
КГ 39,7 28,0 49,4 63,4 10,9 8,6 
ЕГ 38,5 16,8 50,5 57,0 11,0 26,2 

2 Особистісно-творчий 
 

КГ 37,2 33,7 55,4 53,4 7,4 12,9 
ЕГ 36,8 11,8 56,0 59,5 7,2 28,7 

3 Технологічний  КГ 37,7 23,3 55,2 65,2 7,1 11,5 
ЕГ 37,8 15,1 55,2 60,4 7,0 24,5 

Загальний рівень КГ 38,2 28,4 53,3 60,6 8,5 11,0 
ЕГ 37,5 14,5 53,9 59,2 8,6 26,3 

 
Ці факти є дієвим підтвердженням того, що процес формування управлінської 

культури магістрантів за умов його організації як технологія є ефективним. 
За допомогою критерію кореляції Спірмена rs установлено, що магістранти й 

викладачі мають однакове розуміння сутності, структури та змісту управлінської 
культури менеджерів. 

Важливим результатом дослідження є усвідомлення того, що високого рівня 
управлінської культури в процесі фахової підготовки бажає досягти переважна 
більшість магістрантів – 85% (було – 72%); 55% магістрантів уважають, що 
управлінська культура є дуже важливою (було – 35%). У результаті самоаналізу 
з’ясовано, що 12% магістрантів упевнені, що мають низький рівень (було – 25%), 
42% – середній (було – 62%), 46% – високий (було – 13%), що позитивно корелює з 
результатами формувального експерименту. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

актуальної проблеми формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту, що полягало в науковому обґрунтуванні та експериментальній 
перевірці відповідної педагогічної технології, яка забезпечує ефективність 
досліджуваного процесу. Результати наукового пошуку підтвердили вихідні 
положення наукової ідеї та надали можливість сформулювати висновки відповідно 
до завдань роботи. 

1. Аналіз наукових джерел, у яких розкривається сутність управлінської 
культури як міждисциплінарного феномену, дозволив установити, що науковці 
неоднаково ставляться до визначення управлінської культури, розуміючи під нею 
динамічне системне утворення, характеристику особистості, творчу діяльність, 
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сукупність теоретичних знань і практичних умінь тощо. З’ясовано, що в сучасній 
педагогічній науці спостерігається обмеженість досліджень із формування в 
майбутніх менеджерів або взагалі студентів економічних спеціальностей 
управлінської культури. Предметом наукових розвідок найчастіше є окремі 
компетентності менеджерів, які можна вважати складниками більш широкого 
поняття – управлінської культури. Попередні дослідження реалізовано переважно в 
межах освітнього ступеня „бакалавр”, що не враховує специфіку та широкі 
можливості магістерських програм. 

2. Запропоновано авторське бачення поняття „управлінська культура 
менеджера”, під яким розуміємо динамічне, інтегративне, особистісне утворення, 
яке акумулює в собі сукупність теоретичних знань, практичних умінь володіння 
технологіями управління і творчими креативними якостями, зорієнтованими на 
високу професійну готовність майбутніх менеджерів до відповідальної та 
ініціативної управлінської діяльності. Унаслідок наукового пошуку встановлено, що 
структура управлінської культури магістра менеджера включає три основні 
компоненти: когнітивний, особистісно-креативний і технологічний. 

3. Обґрунтовано та розроблено критерії управлінської культури майбутніх 
магістрів із менеджменту: когнітивний, особистісно-творчий та технологічний, а 
також описано їхні рівні (високий, середній, низький). Установлено, що більшість 
магістрантів має середній і низький рівень показників. За допомогою критерію 
Спірмена sr  доведено статистично значущу кореляцію між обраними компонентами 
управлінської культури, подано ідеальну та реальну моделі управлінської культури 
майбутніх магістрів із менеджменту. У результаті опитування різних категорій 
респондентів (науково-педагогічні працівники, менеджери-практики) з’ясовано 
розуміння сутності та характеристик управлінської культури менеджерів. 
Установлено, що формування управлінської культури магістрантів має ґрунтуватися 
на принципах студентоцентризму та індивідуально-особистісного підходу, а також 
реалізовуватися через дослідницьке та практико зорієнтоване навчання. 

4. На підставі виділеної концепції дослідження обґрунтовано та розроблено 
педагогічну технологію формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту, під якою розуміємо взаємопов’язану динамічну та гнучку сукупність 
форм, методів і засобів освітнього процесу, об’єднаних спільною метою 
функціонування та єдністю реалізації, що є запорукою формування управлінської 
культури майбутніх менеджерів в умовах підвищення ефективності освітнього 
процесу та гарантує досягнення кінцевого результату дослідження. Інноваційність 
авторської педагогічної технології відображається в інтерпретації та модифікації 
вже відомих форм, методів і засобів крізь призму університетської підготовки 
майбутніх менеджерів. Зазначену технологію подано у вигляді чотирьох блоків: 
цільового, теоретико-методологічного, організаційно-змістового та діагностико-
результативного. При обґрунтуванні та розробленні технології враховано 
методологічні підходи (системний, особистісно зорієнтований, компетентнісний, 
гуманістичний, діяльнісний, культурологічний) та принципи (систематичності і 
послідовності, науковості, свідомості і творчої активності магістрантів, спільного 
характеру навчання та врахування індивідуальних особливостей магістрантів, 
спадкоємності, модульності, комунікативності, креативності, інтерактивності). 
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5. Задля формування управлінської культури майбутніх магістрів із 
менеджменту нами адаптовано такі форми організації освітнього процесу: 
інформаційна, бiнарна, проблемна лекцiя, лекція із передбаченими помилками, 
лекцiя-конференцiя, лекція-візуалізація; мiждисциплiнарний семiнар, семiнар-
дискусiя, семiнар-дослiдження; консультації; інтерактивні форми: кейс-вправи, 
тренінгові методики, ділові ігри, мозкові штурми, управлінські проекти тощо; 
застосовано такі методи: інтерактивний, організації та реалізації освітньої 
діяльності, стимулювання та мотивації, творчої спрямованості, рефлексії та 
контролю, а також цифрові засоби навчання (програми для спільної роботи над 
документами в межах реалізації управлінських проектів, програми для планування 
спільної роботи та пошуку напрямів вирішення управлінських проблем, програми 
для здійснення опитувань у галузі управління, програми для розроблення 
інтелектуальних карт, представлення класифікацій, ідей, структур) тощо. 

6. У результаті педагогічного експерименту більшість респондентів 
експериментальної групи досягли високого та середнього рівнів розвитку. 
Статистичний аналіз (критерії Фішера  , Пірсона 2 ) засвідчив, що контрольна та 
експериментальна групи за своїми показниками достовірно відрізняються; зміни, які 
зафіксовано в експериментальній групі наприкінці формувального експерименту, є 
статистично значущими порівняно з його констатувальним етапом. Ці факти є 
дієвим підтвердженням того, що процес формування управлінської культури 
магістрантів за умов його організації як технологія є ефективним. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів наукової проблеми. До 
перспективних напрямів подальших дослідницьких пошуків відносимо розроблення 
теоретичних і методичних засад проблеми формування управлінської культури 
студентів економічних спеціальностей в умовах інтеграції формальної, 
неформальної та інформальної освіти, спрямованої на покращення якості фахової 
підготовки студентів.  
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АНОТАЦІЇ 

Головко С. О. Формування управлінської культури майбутніх магістрів з 
менеджменту в процесі фахової підготовки. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 
навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2019.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 
формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту в процесі 
фахової підготовки. На підставі вивчення науково-педагогічної літератури здійснено 
аналіз наукових підходів щодо обґрунтування управлінської культури майбутніх 
менеджерів як сучасного педагогічного феномену. Установлено, що структура 
управлінської культури майбутніх менеджерів включає три основні компоненти: 
когнітивний, особистісно-креативний і технологічний. Визначено критерії, показники 
та схарактеризовано рівні сформованості управлінської культури майбутніх 
магістрів із менеджменту. 

Теоретично обґрунтовано педагогічну технологію формування управлінської 
культури майбутніх магістрів із менеджменту у вигляді чотирьох блоків: цільового, 
теоретико-методологічного, організаційно-змістового та діагностико-
результативного. Упроваджено та експериментально перевірено ефективність 
зазначеної педагогічної технології в процесі фахової підготовки майбутніх магістрів 
із менеджменту. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, фахова підготовка, менеджмент, магістр із 
менеджменту, управлінська культура менеджера, педагогічна технологія. 
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Головко С.А. Формирование управленческой культуры будущих 
магистров менеджмента в процессе профессиональной підготовки. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2019. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием проблемы 
формирования управленческой культуры будущих магистров менеджмента в процессе 
профессиональной подготовки. На основании изучения научно-педагогической 
литературы осуществлен анализ научных подходов к обоснованию управленческой 
культуры будущих менеджеров как современного педагогического феномена. 
Установлено, что структура управленческой культуры будущих менеджеров включает 
три основных компонента: когнитивный, личностно-креативный и технологический. 
Определены критерии, показатели и охарактеризованы уровни сформированности 
управленческой культуры будущих магистров менеджмента. 

Теоретически обосновано педагогическую технологию формирования 
управленческой культуры будущих магистров менеджмента, которая состоит из 
четырех блоков: целевого, теоретико-методологического, организационно-
содержательного и диагностико-результативного.  

При обосновании и разработке технологии учтены методологические подходы 
(системный, личностно ориентированный, компетентностный, гуманистический, 
деятельностный, культурологический) и принципы (систематичности и 
последовательности, научности, сознательности и творческой активности 
магистрантов, общего характера обучения и учета индивидуальных особенностей 
магистрантов, преемственности, модульности, коммуникативности, креативности, 
интерактивности). 

Внедрена и экспериментально проверена эффективность указанной 
педагогической технологии в процессе профессиональной подготовки будущих 
магистров менеджмента. 

Ключевые слова: высшее образовательное учреждение, профессиональная 
подготовка, менеджмент, магистр менеджмента, управленческая культура менеджера, 
педагогическая технология. 

 
Holovko S. O. Forming the Administrative Culture of Future Masters of 

Management in the Process of Professional Training. – Qualification scientific work 
printed as the manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 
Philosophy) in Speciality 13.00.04 “Theory and Methods of Vocational Training”. – State 
Higher Educational Institution “Donbas State Pedagogical University. – Sloviansk, 2019. 

The thesis is a theoretical and experimental study of the problem of forming the 
administrative culture of future masters of management in the process of professional 
training. Based on studying the scientific-pedagogical literature the analysis of the 
scientific approaches to substantiate the administrative culture of future managers as a 
modern pedagogical phenomenon is carries out. It is determined that the structure of the 
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administrative culture of future managers consists of three basic components: cognitive, 
personality-creative and technological. The criteria, indicators, and the levels of formation 
of the administrative culture of future masters of management are defined are 
characterized. 

It is theoretically substantiated the pedagogical technology of forming the 
administrative culture of future masters of management which consists of four blocks: 
targeted, theoretical-methodological, organizational-substantial and diagnostic-resultative.  

When substantiating and developing the technology the methodological approaches 
(systemic, personality-oriented, competency-based, humanistic, activity-oriented, 
culturological) and the principles (of systematic character and consistency, of scientific 
character, of awareness and creative activity of undergraduates, of general character of 
learning and of responsiveness concerning the individual features of undergraduates, of 
continuity, of modularity, of communicativeness, of creativity, of interactivity) have been 
taken into account.  

The efficiency of the presented pedagogical technology in the process of professional 
training of future masers of management has been implemented and experimentally tested.  

Key words: higher educational institution, professional training, management, master of 
management, administrative culture of manager, pedagogical technology. 
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