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Рівень достовірності та ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 
 

Аналіз змісту дисертації, опублікованих праць та автореферату дає змогу 
зробити висновок про достатній ступінь обґрунтованості наукових положень, 
висновків і рекомендацій, що містяться у дисертації та виносяться на захист. 
Наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у дисертації та 
авторефераті,  належним чином обґрунтовані і достовірні, що підтверджується 
широким спектром використаного дослідницького інструментарію. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти 
України, дані Державної служби статистики України, наукові праці іноземних та 
українських дослідників проблем розвитку лідерства і лідерських компетентностей 
персоналу, матеріали наукових і науково-практичних конференцій, звіти 
міжнародних консалтингових компаній, результати анкетування та опитування 
персоналу українських IT-підприємств, результати власних досліджень автора. 

Ключові положення дисертації подано автором через ґрунтовний аналіз  
широкого спектра поглядів у контексті наукової полеміки з провідними 
вітчизняними та іноземними дослідниками даної тематики. Констатуємо, що це 
самостійне наукове дослідження, в якому запропоновано вирішення актуального 
науково-прикладного завдання формування теоретико-методичних положень 
управління розвитком лідерських компетентностей персоналу в ІТ-сфері та 
розробки прикладних засад їх реалізації на вітчизняних IT-підприємствах.  

У дисертаційній роботі автором адекватно застосовано широкий спектр  
дослідницького інструментарію – як загальнонаукових методів, так і специфічних 
методів економічних досліджень. Загальнонаукові методи в дисертації 
репрезентують такі методи, як: наукове абстрагування, що застосовано при 
уточненні категоріального апарату та розкритті сутнісних характеристик лідерства і 
лідерських компетентностей персоналу; логічне узагальнення, за допомогою чого 
виявлені тенденції розвитку лідерства в українській IT-сфері; аналіз і синтез, які 
застосовані для здійснення порівняльного аналізу теорій лідерства й формулювання 
концептуальних основ командно-орієнтованого розвитку працівників ІТ-сфери, а 
також для для побудови цілісної моделі лідерських компетентностей персоналу ІТ-
підприємств; морфологічний аналіз, що уможливив створення мультирівневої 
матриці розвитку лідерства в IT-сфері.  

Серед спеціальних методів досліджень, були застосовані: поведінкове 
інтерв’ю та метод критичних інцидентів щодо ідентифікації рівнів сформованості 
лідерських компетентностей ІТ-працівників; анкетування, яке проводилося для 
збору первинних даних щодо існуючої практики розвитку лідерських 
компетентностей в українських ІТ-організаціях; SWOT-аналіз, за результатами якого 
розкрито переваги і недоліки активних і пасивних методів збору інформації щодо 
розвитку організаційних мереж; кореляційний метод, що дав змогу виявити ступінь 
впливу сформованих лідерських компетентностей учасників IT-проектів на 
результативність проектної діяльності; організаційний мережевий аналіз, що був 
застосований для ідентифікації неформальних лідерів IT-підприємств, 
встановлення кількості зв’язків між членами команд при реалізації IT-проектів та 
оцінки щільності комунікаційних мереж в IT-організаціях.  

Усі наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, 
достатньою мірою теоретично й методологічно обґрунтовані, а також добре 
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візуалізовані за допомогою 21 рисунка, 58 таблиць і 7 додатків, які вміщено на 
48 сторінках. Усі розрахунки у дисертації проведено з використанням прикладних 
програм Microsoft Excel та IBMM SPSS STATISTICS. Первинні дані для проведення 
розрахунків відображені у додатку E. 

Достовірність і обґрунтованість одержаних результатів, висновків і 

рекомендацій підтверджується не лише теоретичним обґрунтуванням управлінських 

технологій розвитку лідерських компетентностей персоналу ІТ-підприємств, а й 

опрацюванням результатів проведеного автором опитування шляхом анкетування. 
 

Наукова новизна наукових результатів, 

одержаних особисто здобувачем та поданих на захист 
 

У дисертації  Чорного А.В. розвинено теоретичні положення і розроблено 

методичні підходи щодо оцінювання рівнів сформованості лідерських 

компетентностей персоналу вітчизняних IT-підприємств, а також удосконалено 

прикладний інструментарій розвитку лідерства у практиці проектної діяльності 

українських ІТ-підприємств. Найбільш важливими науковими результатами, які 

містять елементи наукової новизни, є такі:  

у теоретичній площині : 

— уточнено категоріальний апарат у частині трактування понять 

“лідерська компетентність”, “розвиток лідерських компетентностей персоналу”, а 

також введення до наукового обігу поняття “антикомпетентності” (стор. 25, 27-28, 

55-56 рукопису дисертації);  

— аргументовано пріоритетність інструментарію командного розвитку 

лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств із використанням 

організаційного дизайну та побудовою ефективних каналів електронних 
комунікацій, а також здійснено структурування процесів розвитку лідерства в ІТ-

командах та визначено прикладний інструментарій розвитку лідерських 

компетентностей ІТ-фахівців і менеджерів проектів (стор. 56, 65-72  рукопису 

дисертації);  

у методичному ракурсі:  

— вперше розроблено систему показників оцінювання розвитку 

лідерських компетентностей персоналу ІТ-підприємств як ключову складову  

інформаційно-аналітичного забезпечення програм розвитку лідерства в ІТ-сфері 

(стор. 168-182  рукопису дисертації);  

— побудовано багатокроковий алгоритм впровадження на IT-

підприємствах організаційних заходів з використанням методів моделювання на 

різних його етапах для створення валідних моделей розвитку лідерських 
компетентностей персоналу щодо ідентифікації, оцінювання, просування та 

розвитку неформальних лідерів з кола високопотенційних IT-фахівців і менеджерів 

(стор. 29-35  рукопису дисертації);  

у практичній площині: 

— авторські рекомендації щодо контенту моделі лідерських 

компетентностей та профілів компетентностей фахівців із розробки програмного 

забезпечення та менеджерів IT-підприємств, які на відміну від існуючих дають 

змогу оцінити лідерську поведінку за різними рівнями розвитку компетентностей 

з використанням низки критеріїв лідерської поведінки (стор. 86-92  рукопису 

дисертації);  
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— розроблено організаційні заходи розвитку командних 

компетентностей внутрішнім консультантом, що на відміну від існуючих дають 

змогу врахувати особливості процесів групової динаміки, гнучких методологій 
розробки програмного забезпечення та рівень професійних компетентностей його 

розробників, а також процесів формування внутрішньо організаційних мереж 

(стор. 144-152  рукопису дисертації).  

 
Значення наукового дослідження для вітчизняної науки і практики, 

впровадження результатів дослідження і напрями їх використання 

У дисертації викладено сукупність теоретичних і методичних положень, 

висновків і рекомендацій, які містять елементи наукової новизни і засвідчують  

особистий внесок  автора у розвиток таких напрямів наукових досліджень 

вітчизняної економічної науки за паспортом спеціальності 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності), як “Керівництво та 

лідерство. Організаційна культура”, а також “Формування, розвиток, оцінювання, 

мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства. Ефективність 

управління персоналом на підприємстві” у частині поглиблення теоретичних 

положень лідерства в ІТ-сфері на компетентнісній основі, вдосконаленні 

методичних  підходів оцінки лідерських компетентностей персоналу та розробці 

прикладного  інструментарію їх розвитку у проектній діяльності IT-підприємств.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні 

положення та висновки дисертаційної роботи можуть використовуватись 

експертним середовищем IT-підприємств у сфері управління персоналом щодо 

імплементації кращих практик розвитку лідерських компетентностей персоналу, а 

також щодо вироблення рекомендацій у підготовці фахівців з менеджменту на 

компетентнісній основі щодо формування у них лідерських моделей поведінки. 
У практиці ІТ-підприємств знайшли застосуванні такі наукові результати: 

розроблену на основі емпіричного дослідження, опитування та інтерв’ювання ІТ-
фахівців програму розвитку лідерських компетентностей IT-фахівців, що містить 
модулі теоретичного навчання та розвитку через проектну діяльність, 
автоматизовану систему управління самоорганізованими командами,  впроваджено 

ТОВ “Гоу Айті” (довідка №12/06-2017 від 12 червня 2017 р.); методи розвитку 
лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств, сформовані у підсистему 
надання зворотного зв’язку та коучингу працівників, впроваджено ТОВ 
“8АЛЛОКЕЙТ”, що підвищило якість використання гнучких методологій і 
самоорганізацію команд (довідка №41/08-2018 від 23 серпня 2018 р.); 
запропоновані групові форми розвитку лідерських компетентностей персоналу 
використано ТОВ “СМАРТ КЛАУД Солюшнс”, у результаті чого зросла 
ефективність команд із розробки програмного забезпечення у середньо- та 
довгостроковому періодах (довідка №8/11-2017 від 01 листопада 2017 р.).  

Головні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи з 

актуальних проблем розвитку лідерських компетентностей персоналу IT-

підприємств були апробовані і впроваджені у навчальний процес, а саме у 

навчальній програмі і лекційних матеріалах  з навчальної дисципліни “Cучасні 

концепції лідерства”, що є складовою підготовки фахівців з вищою освітою за 

освітнім рівнем “магістр” у межах ОНП “Менеджмент організацій і 
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адміністрування” спеціальності 073 “Менеджмент”; у навчальній програмі і 

лекційних матеріалах з навчальної дисципліни “Організація командної роботи”, що 

є складовою підготовки фахівців з вищою освітою за освітнім рівнем “бакалавр” у 

межах ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування” спеціальності 073 

“Менеджмент” (довідка №18/013 від 20 лютого 2019 р.). 
 

Повнота викладу результатів дослідження 

в опублікованих наукових фахових виданнях 
 

Ознайомлення з науковим доробком здобувача за означеною науковою 

проблематикою дає змогу стверджувати, що наукові публікації Чорного антона 

Валерійовича повною мірою відтворюють основні наукові результати його 

дисертаційної роботи відповідно до вимог п. 12 “Порядку присудження наукових 

ступенів”. Головні теоретичні і методичні положення, отримані наукові результати, 

що виносяться на захист і містять елементи наукової новизни, повною мірою 

висвітлені у 19 наукових публікаціях автора загальним обсягом понад 7,82 друк. 

арк., (6,71 друк. арк. належить особисто автору), а саме: 8 статей у наукових фахових 

виданнях України обсягом 6,4 друк. арк. (з них 5,4 друк. арк. авторські) та одна стаття 

в іноземному науковому виданні, з них 5 статей у наукових фахових виданнях, які 

включено до міжнародних наукометричних баз, 10 публікацій апробаційного 

характеру у матеріалах наукових і науково-практичних конференцій. 
 

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних положень 

дисертації, відповідність їх оформлення встановленим вимогам 
 

Дисертація “Розвиток лідерських компетентностей персоналу ІТ-

підприємств” та її автореферат за змістом основних положень ідентичні, за 

оформленням повністю відповідають чинним вимогам до такого типу наукових 

робіт, написані науковою українською мовою в академічному стилі. Зміст дисертації 

відповідає канонічній формі представлення наукових робіт такого характеру.  

Логіку побудови дисертаційної роботи визначили її предмет, мета та 

послідовність реалізації наукових задач, які повною мірою знайшли розв'язання 

під час наукового дослідження та повністю відображені у дисертації, у 

концентрованому вигляді вони узагальнені у висновках до кожного з трьох 

розділів (стор. 73–74, стор. 136–137, стор. 186–187 рукопису дисертації 

відповідно) та в загальних висновках (стор. 188–192 рукопису дисертації та 

стор. 14 – 16 автореферату). Назви розділів відповідають обраній темі, визначеній 

меті та поставленим завданням. Висновки за розділами дисертації логічно 

пов'язують концептуальні положення теоретичних і методичних підходів до 

оцінювання рівнів сформованості лідерських компетентностей ІТ-персоналу і 

розробку практичних рекомендацій щодо вдосконалення прикладного 

інструментарію їх розвитку у практиці проектної діяльності українських ІТ-

підприємств. 
 

Дискусійні положення і зауваження щодо змісту дисертації 
 

Не заперечуючи важливість та оригінальність дисертаційної роботи, доцільно 

звернути увагу і на певні її дискусійні положення. 
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1. У наведеному обґрунтуванні й авторському трактуванні лідерства домінує 

поведінковий підхід (стор. 27 рукопису дисертації та стор. 6 автореферату), тоді 

як варто було б зробити акцент на компетентнісному підході з використанням 

відповідних поведінкових індикаторів. 

2. Автором здійснено порівняльний аналіз теорій лідерства у контексті 

компетентнісного підходу та згруповано теорії лідерства з виокремленням теорій, 

орієнтованих на лідерів; теорій, орієнтованих на відносини між лідерами та 

послідовниками; теорій, орієнтованих на послідовників (табл.1.9 на стор. 51 

рукопису дисертації). На думку офіційного опонента, у п. 1. 2. “Ґенеза теорій 

лідерства у контексті компетентнісного підходу” більшої уваги варто було б 

приділити порівнянню теорій третьої групи (теорій, орієнтованих на 

послідовників), а саме виокремленню різниці між змістовними характеристиками 

теорій розпорошеного, розподіленого, спільного і латерального лідерства. 

3. Дисертантом охарактеризовано концепцію “мікронавчання” (стор. 66 

рукопису дисертації) як панівну концепцію розвитку компетентностей, проте 

додаткового висвітлення потребує питання практичної реалізації даної концепції у 

сфері корпоративного навчання персоналу за допомогою мобільних додатків, 

враховуючи законодавчі норми у сфері захисту інформації.  

4. У п. 1. 3. “Управлінські технології розвитку лідерських компетентностей 

персоналу ІТ-підприємств” проілюстровано необхідність створення взаємозв’язку 

між управлінськими технологіями розвитку лідерських компетентностей не тільки 

на індивідуальному рівні, але й на командному та організаційному рівнях. Проте у 

другому розділі “Інструментарій оцінювання та розвитку лідерських 

компетентностей персоналу IT-підприємств” акцент зроблено на ідентифікації 

саме індивідуальних лідерських компетентностей (стор. 80 – 93 рукопису 

дисертації), а оцінюванню командних компетентностей приділено порівняно 

меншу увагу (стор.  110 – 115 рукопису дисертації). 

5. У запропонованій матриці розвитку лідерських компетентностей персоналу 

ІТ-підприємств (рис. 3.1 на стор. 141 рукопису дисертації) визначено інструменти 

розвитку відповідно до кожного рівня розвитку лідерських компетентностей 

персоналу, водночас варто було надати розширене  обґрунтування вибору 

запропонованого прикладного інструментарію розвитку лідерства.   

6. Заслуговують на високу оцінку авторські напрацювання у п. 3. 3. 

“Підвищення ефективності програм розвитку лідерства на IT-підприємствах” щодо 

розробки системи показників розвитку лідерства на IT-підприємствах у частині 

виокремлення показників організаційного мережевого аналізу, а саме індикаторів 

комунікативної активності лідерів, а також розподілу, сегментації та щільності 

лідерських мереж (рис. 3.8 на стор. 169 рукопису дисертації та рис. 4 на стор. 13 

автореферату). Проте робота значно б виграла при умові наведення практичних 

прикладів розрахунків за всіма запропонованими показниками, що дало б 

можливість встановити нормативні значення показників для комплексного 

порівняння систем розвитку лідерства на вітчизняних IT-підприємствах. 

Водночас усі наведені дискусійні положення не впливають на загальну 

позитивну оцінку та не знижують наукову і практичну цінність дисертації. 
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підходу та вдосконалювати інструментарій оцінювання і розвитку лідерських 

здібностей персоналу ІТ-підприємств для підвищення ефективності їх проектної 

діяльності. 

Тому обрана А.В. Чорним тема дисертаційної роботи є актуальною,  

своєчасною, а мета дослідження – важлива з наукової та науково-практичної  

точки зору.  

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій дисертаційної роботи. За результатами аналізу 

дисертації, автореферату, наукових публікацій автора у фахових виданнях, 

апробації результатів на міжнародних науково-практичних конференціях та 

семінарах, можу констатувати, що обґрунтування актуальності теми 

дисертаційної роботи є переконливим. Дисертаційна робота побудована 

логічно, задачі, отримані наукові здобутки, разом з рекомендаціями та 

висновками являють комплексну, завершену працю. 

Методичне підґрунтя  дисертаційної роботи, яке послідовно розв’язує усі 

поставленні завдання, формується із застосуванням сукупності 

загальнонаукових методів та принципів. У роботі виважено та аргументовано 

використано спеціальні способи та методи теоретичного пізнання, а також 

суттєві результати емпіричних досліджень автора. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення наукового 

абстрагування – при уточненні категоріального апарату з точки зору розкриття 

сутнісних характеристик лідерства і компетентностей; логічного узагальнення; 

аналізу і синтезу – для здійснення порівняльного аналізу теорій лідерства, 

формулювання концептуальних основ командно-орієнтованого розвитку 

працівників та побудови цілісної моделі лідерських компетентностей персоналу 

ІТ-підприємств; морфологічного аналізу – при створенні мультирівневої 

матриці розвитку лідерства в IT-сфері.  

Достатній рівень обґрунтованості наукових положень, результатів, 

висновків та рекомендацій дисертаційної роботи базується на застосуванні 

таких теоретико-методологічних підходів як поведінкове інтерв’ю та метод 
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критичних інцидентів щодо ідентифікації рівнів сформованості лідерських 

компетентностей ІТ-працівників; анкетування, яке проводилося для збору 

первинних даних щодо існуючої практики розвитку лідерських 

компетентностей в українських ІТ-організаціях; SWOT-аналіз – для порівняння 

переваг і недоліків активних і пасивних методів збору інформації щодо 

розвитку організаційних мереж; кореляційний метод – для виявлення ступеня 

впливу сформованих лідерських компетентностей учасників IT-проектів на 

показники їх результативності; організаційний мережевий аналіз – для 

ідентифікації неформальних лідерів IT-підприємств, встановлення кількості 

зв’язків між членами команд при реалізації IT-проектів та оцінки щільності 

комунікаційних мереж в IT-організаціях. Розрахунки проведено з 

використанням прикладних програм Microsoft Excel та IBMM SPSS 

STATISTICS. 

Достовірність висновків та результатів дисертаційної роботи доведена 

застосуванням ґрунтовної теоретичної бази, прозорого інструментарію 

дослідження, обробкою значного обсягу даних щодо анкетування та 

опитування персоналу українських IT-підприємств, а також результати власних 

досліджень автора, які відображено у 19 наукових працях загальним обсягом 

7,82 д. а. (з них 6,71 д. а. належать особисто автору), а саме: дев’яти наукових 

статтях (6,6 д. а., з них 5,6 д. а. належать автору) у т.ч. п’ять в українських та 

іноземних виданнях, які входять до міжнародної науково-метричної бази даних 

Index Copernicus, а також десяти публікаціях за матеріалами доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

 Всі публікації відповідають встановленим вимогам щодо висвітлення 

результатів дослідження у фахових наукових виданнях. 

Сукупність зазначених обставин дозволяють стверджувати про 

достатню обґрунтованість положень та результатів дисертаційної роботи.  

3. Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційне дослідження 

є завершеною науковою працею, яка на основі вирішення логічно-побудованих 

завдань, розроблених авторських підходів та отриманих результатів формує 
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цілісний науково-обґрунтований комплекс, якому притаманна достатня 

наукова новизна. 

Так, автором вперше розроблено систему показників оцінювання розвитку 

лідерських компетентностей персоналу IT-підприємств на основі індикаторів 

загальної комунікаційної активності лідерів, центральності та щільності 

організаційних мереж у процесі реалізації ІТ-проектів, обсягів теоретичного й 

експериментального навчання (рис. 3.8, С. 169–182), а також мікронавчання 

(п.1.1), що слугує інформаційно-аналітичним забезпеченням розробки програм 

розвитку лідерства на ІТ-підприємствах (п. 3.3);  

В процесі проведення наукового дослідження автором удосконалено: 

1. Організаційні підходи до структурування процесів розвитку командних 

компетентностей внутрішнім консультантом, що на відміну від існуючих 

ураховують особливості процесів групової динаміки, гнучких методологій 

розробки програмного забезпечення та рівень професійних компетентностей його 

розробників, а також процесів формування внутрішньо організаційних мереж 

(С. 67–68., С.145–151, рис. 3.3.) ; 

–  прикладний інструментарій розвитку лідерських компетентностей 

персоналу ІТ-підприємств у частині ідентифікації критеріїв, які комплексно 

враховують організаційно-галузеві особливості ІТ-сфери, та проведення 

багатокритеріального аналізу, що об’єктивізує прийняття управлінських рішень 

щодо відповідної форми розвитку лідерських компетентностей персоналу  

у  вітчизняних  ІТ-організаціях (С. 116–121, табл. 2.21 – 2.24) ;  

–  функціонально-рольове структурування персоналу IT-підприємств у 

частині побудови двовимірної матриці лідерських ролей (табл. 3.6, С. 164-165), які 

ідентифіковані за відповідністю ключовим функціям розвитку лідерських 

компетентностей та видам організаційних мереж, що уможливлює практичне 

втілення концепції командного лідерства в IT-сфері та підвищує ефективність 

проектної діяльності; 

Автор у дисертаційному досліджені надає подальшого розвитку таким 

теоретико-методологічним напрямам, як: 
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–  категоріальний апарат у сфері управління персоналом підприємств, 

що дало змогу визначити лідерську компетентність як рольовий конструкт 

поведінки члена команди, який базується на баченні розроблюваного продукту 

та мотивації до здійснення змін чи розвитку команди задля досягнення спільної 

мети, а також ввести поняття антикомпетенції і визначити їх як антипатерни 

поведінки з періодичним або постійним проявом, що призводять до складнощів 

у відносинах із колегами, клієнтами або негативно впливають на 

результативність проектної діяльності (С. 25, 27, 36, 106–107); 

–  модель лідерських компетентностей та профілі компетентностей 

фахівців із розробки програмного забезпечення та менеджерів IT-підприємств 

(табл. 2.5., С.86-105), які на відміну від існуючих дають змогу оцінити 

лідерську поведінку за чотирма рівнями розвитку кожної компетентності за 

допомогою таких критеріїв лідерської поведінки, як: рівень впливу, масштаб 

відповідальності, пріоритетність командних цілей, рівень ініціативи, якість 

виконання проектних завдань;  

–  управлінські технології розвитку лідерських компетентностей 

персоналу  ІТ-підприємств через побудову матриці розвитку лідерських 

компетентностей IT-фахівців (рис. 3.1, С.141–142).  

4. Практична значущість результатів дослідження і рекомендації  

щодо їхнього використання. Практична значущість результатів дослідження і 

авторських рекомендацій підтверджується впровадженням у навчальний процес 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у методичних 

матеріалах навчальної дисципліни «Cучасні концепції лідерства», «Організація 

командної роботи» (довідка №18/013 від 20 лютого 2019 р.). В практичній 

діяльності  ІТ-підприємств впроваджено розроблені автором: програма 

розвитку лідерських компетентностей IT-фахівців  (довідка ТОВ «Гоу Айті»  

№12/06-2017 від 12.06.2017); методи розвитку лідерських компетентностей 

персоналу IT-підприємств (довідка ТОВ «8АЛЛОКЕЙТ» №41/08-2018 від 

23.08.2018); групові форми розвитку лідерських компетентностей персоналу 

(довідка ТОВ «СМАРТ КЛАУД Солюшнс» №8/11-2017 від 01.11.2017). 
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Положення, результати та розробки дисертаційної роботи, мають 

суттєву практичну значущість та можуть рекомендуватися для подальшого 

використання та розповсюдження в практиці ІТ-підприємств, в навчальному 

процесі при підготовці фахівців з менеджменту організацій та адміністрування.  

5. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Результати 

дисертації слід оцінити позитивно. Але вважаю за доцільне акцентувати увагу 

на окремих дискусійних моментах та висловити такі зауваження.  

1. В контексті проведеного дослідження у першому розділі «Теоретико-

концептуальні основи розвитку лідeрських компетентностей персоналу ІТ- 

сфері» здається більш доречним перенесення дослідження теорій лідерства до 

першого підрозділу, а розкриття сутностей та вимог до моделювання у другому 

підрозділі. 

2. При дослідженні сутнісних характеристик, структури та особливостей 

моделювання лідерські компетентності персоналу в IT-сфері на с. 27 та на с. 35 

присутні однакові абзаци з авторським визначенням терміну «лідерської 

компетентності».  

3. На рисунку 1.2 наведено Використання моделі лідерських 

компетентностей персоналу,  але не зовсім зрозумілим є ствердження автора 

про те, що «…. модель лідерських компетентностей може використовуватися не 

тільки як інструмент компелексної оцінки менеджерів, але й як базовий 

елемент багатофункціональної роботи з формальними та неформальними 

лідерами IT-підприємств» стосовно відображення цього вислову на рисунку. Це 

зауваження потребує пояснення. 

4. У другому розділі автор формулює 7 гіпотез дослідження лідерських 

компетентностей персоналу ІТ-підприємств, проте надалі за змістом 

дослідження нечітко виокремлюється дослідження за кожною з 7-ми гіпотез. 

Чітко наводяться результати дослідження для Н4 (с. 109–114) та Н6 (с. 125–

132). Це зауваження потребує додаткових пояснень автора. 

5. У висновку 5 до 2 розділу автор стверджує, що ним розроблено лінійну 

регресійну модель, яка дозволяє прогнозувати майбутній рівень успішності 
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проектів лідера на основі тих інструментів розвитку, якими він користується. 

Зважаючи на те що на с. 133 йде мова про застосування для побудови 

регресійної моделі програми IBM SPSS Statistics, бажано було б надати 

роз’яснення щодо принципових відмінностей авторської моделі. 

Висловлені зауваження потребують відповідних коментарів здобувача на 

захисті дисертації, але не зменшують загальної позитивної оцінки результатів 

дисертаційної роботи, їхньої новизни та практичної значущості.  

6. Ідентичність змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Автореферат відповідає вимогам нормативних документів МОН 

України до кандидатських дисертацій (зокрема, п.13 «Порядку присудження 

наукових ступенів». Зміст автореферату повною мірою стисло висвітлює 

основні положення дисертації. Висновки та рекомендації, наведені в дисертації 

і авторефераті, наукових працях Чорного А.В. частково відрізняючись 

деталізацією викладу, у значеннєвому відношенні ідентичні.  

7. Загальні висновки та оцінка дисертації.  Дисертаційна робота 

Чорного Антона  Валерійовича на тему: «Розвиток лідерських компетентностей 

персоналу ІТ-підприємств» є завершеним науковим дослідженням, положення 

якого вирішують актуальну науково-практичну проблему з дослідження 

теоретичних, методичних та прикладних засади розвитку лідерських 

компетентностей персоналу IT-підприємств. 

Тема дослідження, мета, об’єкт та предмет узгодженні. Поставлену мету 

дисертаційної роботи вважаю досягнутою, а відповідні поставленій меті роботи 

завдання – виконаними. Отримані результати та висновки дисертаційної роботи 

характеризуються достатнім рівнем наукової новизни та практичною 

значущістю.  

Структурований зміст дисертаційного дослідження, застосовані наукові 

підходи  та методи дослідження, отримані результати, яким властива наукова 

новизна та практична цінність, дозволяють вважати дослідження А.В. Чорного 

подальшим поглибленням та систематизацією теоретичних і методичних 

положень сучасних концепцій лідерства з позицій компетентнісного підходу та 
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