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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено зміст і характер діяльності керівника за-

лежно від рівня ієрархії. Проаналізовано основні складові еле-
менти ефективної діяльності керівника. Визначено необхідність 
і особливості оцінювання рівня ефективності трудової діяльнос-
ті керівника. Обґрунтовано основні функції оцінювання рівня 
ефективності трудової діяльності керівника. Визначено критерії 
і методи оцінки ефективності трудової діяльності керівника.
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оцінювання, ефективність, підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы содержание и характер деятельно-

сти руководителя в зависимости от уровня иерархии. Проана-
лизированы основные составляющие элементы эффективной 
деятельности руководителя. Определена необходимость и 
особенности оценки уровня эффективности трудовой деятель-
ности руководителя. Обоснованы основные функции оценки 
уровня эффективности трудовой деятельности руководителя. 
Определены критерии и методы оценки эффективности трудо-
вой деятельности руководителя.

Ключевые слова: руководитель, руководство, компетент-
ность, оценивание, эффективность, предприятие.

ANNOTATION
The contents and nature of activity of the manager depending 

on hierarchy level is investigated. The basic making elements of 
effective activity of the manager are analyzed. Need and features 
of an assessment of level of efficiency work of the manager is de-
fined. The main functions of an assessment of level of efficiency 
work of the manager are proved. Criteria and methods of an as-
sessment of efficiency work of the manager are defined.

Keywords: manager, leadership, competence, assessment, 
efficiency, enterprise.

Постановка проблеми. Ефективність діяль-
ності сучасного підприємства суттєво визнача-
ється рівнем компетентності його керівника, 
його цілеспрямованістю та стилем роботи. Змен-
шується роль навичок фізичного маніпулю-
вання предметами і засобами праці. Натомість 
зростає цінність інтелектуальних, моральних, 
культурних чинників, набувають пріоритетного 
значення такі риси керівників, як толерант-
ність, уважність, відповідальність тощо. Тому 
сучасне суспільство вимагає пошуку й упро-
вадження інноваційних управлінських методів 
підвищення ефективності виробництва та фор-
мування нового типу керівника, який водно-
час із урахуванням власних потреб відповідав 
потребам часу і суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичні та прикладні засади діяльності керівника 
ґрунтуються на концептуальних положеннях, 
викладених у працях вітчизняних та іноземних 
науковців, а саме: І. Ансоффа, К. Аржириса, 
К. Берта, К. Бланшара, Р. Блейка, М. Виноград-
ського, С. Вітковського, В. Врума, М. Вудкока, 
В. Герасимчука, Ф. Герцберга, В. Гладунського, 
Д. Гріна, В. Гріфіна, В. Данюка, Г. Дмитренка, 
П. Друкера, І. Іванової, Л. Карамушки, А. Кіба-
нова, С. Ковалевського, А. Колота, Р. Колпана, 
А. Кредісова, Ш. Крікпатріка, О. Кузьміна, 
Р. Лайкерта, Є. Лока, Д. Марча, Б. Мізюка, 
Т. Мітчела, Дж. Моутон, Ю. Наврузова, А. Нєва-
лова, Б. Паригіна, Й. Петровича, У. Реддіна, 
О. Слинька, Р. Стогділа, Ф. Тейлора, Т. Токар-
ського, А. Файоля, Ф. Фідлера, Д. Френсіса, 
Р. Хауса, П. Херсі, Г. Щокіна, В. Яцури та ін. 
У наукових працях висвітлено погляди авторів 
на сутність та значення керівництва й лідерства; 
запропоновано систему оцінювання критеріїв і 
показників діяльності працівників управління; 
розглянуто сутність стилів керівництва, їх види, 
роль та значення; розроблено методичні реко-
мендації щодо практичного використання стилів 
керівництва; визначено індивідуальні позиції 
відносно зазначених проблем.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. За наявності великої кіль-
кості теоретичних та прикладних розробок все 
ж таки спостерігається нестача робіт, які б 
акцентували увагу на взаємодії керівника з під-
леглими, комунікативній поведінці та цілеспря-
мованості управлінця. Зміна характеру управ-
лінської діяльності, упровадження комп’ютерної 
техніки та сучасних засобів зв’язку спричи-
нили об’єктивну потребу у формуванні системи 
керівництва і відповідної системи оцінювання 
діяльності керівника. Актуальність теми зумов-
лює необхідність проведеного дослідження для 
діяльності вітчизняних підприємств.

Мета статті полягає у виявленні особливос-
тей організації та оцінювання трудової діяль-
ності керівника підприємства.ек
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління є специфічною сферою людської 
діяльності, яка спрямована на об’єкт з метою 
зміни його стану або поведінки у зв’язку зі 
зміною обставин. Ефективність її залежить не 
стільки від особистих рис людини, скільки від 
знань та розуміння управлінських завдань, спо-
собів стимулювання та об’єднання зусиль усіх 
працівників підприємства задля реалізації цілей 
підприємства. Управління підприємством – це 
постійний і системний вплив на діяльність його 
структур для забезпечення узгодженої роботи й 
досягнення кінцевого позитивного результату.

У працях О. Кузьміна управління розгляда-
ється як цілеспрямована дія на об’єкт з метою 
зміни його стану або поведінки у зв’язку зі змі-
ною обставин, а менеджмент – як цілеспрямо-
вана дія на колектив працівників або окремих 
виконавців з метою виконання поставлених 
завдань [8, с. 7].

Відомо, що утвердженню авторитету керів-
ника сприяють здатність адаптуватися до ситу-
ації управління, надійність, рішучість, наполе-
гливість, впевненість у собі, готовність брати на 
себе відповідальність, дипломатичність, уміння 
приймати рішення в ризикових ситуаціях, схиль-
ність до інтуїтивного передбачення. Для успіш-
ного здійснення управлінських функцій керівник 
не обов’язково повинен мати всі ці якості водно-
час. Але певний їх мінімум необхідний.

Сутність особистості керівника у процесі 
впливу на підлеглих та управління підприєм-
ством найповніше розкриваються через його 
ставлення до співробітників, що особливо 
помітно під час аналізу їх участі у спільних 
діях. Поведінка керівника у взаємодії з під-
леглими, колегами визначається його функці-
ями, становищем у структурі управлінського 
процесу, правами та обов’язками щодо інших 
людей. Критичний підхід до наукових еконо-
мічних джерел вказує на те, що ефективність 
системи керівництва значною мірою визна-
чається автономністю, еластичністю, легкою 
адаптацією до будь-яких організаційних змін 
в ринкових умовах. Вплив різноманітних чин-
ників на результати функціонування системи 
керівництва, її розвиток виявляється у вигляді 
численних зв’язків і стосунків, які виникають 
у процесі розроблення й прийняття управлін-
ських рішень, формування методів і реалізації 
функцій менеджменту.

Зважаючи на те, що керівна діяльність 
вимагає виконання важких та відповідальних 
функцій, керівники повинні володіти спеціаль-
ними знаннями у сфері управління і навичками 
використання їх в управлінській діяльності, 
бути стійкими до стресових ситуацій. 

Зміст і характер діяльності керівника зале-
жать від того рівня ієрархії, до якого відно-
ситься його посада. Так, керівники вищого рівня 
управління значну частину свого часу та зусиль 
витрачають на розробку концепції, стратегії й 
політики підприємства, його ключових сфер, 

а також на роботу з людьми, які працюють в 
інших організаціях і з якими підтримують кон-
такт. Керівники нижчого рівня співпрацюють в 
основному зі своїми підлеглими-виконавцями, 
використовуючи свої професійні знання, нави-
чки та досвід роботи. На середньому рівні управ-
ління реалізується складна система взаємовідно-
син з керівниками трьох рівнів та підлеглими.

Керівна діяльність вимагає використання 
переважно розумового, творчого характеру 
управлінської праці, в якій постановка цілей, 
розробка способів і методів їх досягнення скла-
дають основний зміст праці керівника. Отже, 
основними інструментами діяльності керів-
ника є логічне та творче мислення, інтуїція та 
досвід. Логічне мислення застосовується керів-
ником при розв’язанні задач, що зводяться до 
єдиного правильного результату через операції 
аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення. 
Творче мислення застосовується в умовах неви-
значеності та недостатності інформації, що 
вимагає застосовування різноманітних методів 
та творчого підходу у розв’язанні завдань. Чим 
багатший досвід управлінської діяльності, тим 
ефективніша інтуїція у керівника, яка зумов-
лена вже набутими знаннями, вміннями та 
навичками у його діяльності.

Розуміння керівної діяльності як мистецтва 
управління базується на тому, що організації є 
складними соціально-технічними системами, на 
функціонування яких впливають різноманітні 
фактори як зовнішнього, так і внутрішнього 
середовища. Люди є основним фактором, ура-
хування якого потрібно не лише для викорис-
тання наукового підходу, але й мистецтва його 
застосування в конкретних ситуаціях. Оскільки 
кожна людина має свою специфічну систему 
цінностей, особливий характер та мотивацію до 
праці, то керівник повинен постійно взаємоді-
яти з людьми і створювати умови для найповні-
шого розкриття потенціалу працівників.

Діяльність керівника як складова системи 
керівництва будується у тісному взаємозв’язку 
із функціонуванням підприємства, центральною 
фігурою якого є особистість керівника. У той 
час як індивідуальність керівника формується 
зазвичай природою, то особистість є явищем 
соціальним, що формується у процесі діяльності, 
під час спілкування та взаємодії з підлеглими.

Зважаючи на це, керівна діяльність містить 
три блоки:

1. організаційні форми, розподіл обов’язків 
у постановці задач, створення інформаційних 
структур;

2. робота з окремими людьми і групами;
3. використання влади та прийняття рішень.
Керівник, як і кожна людина, передусім орі-

єнтується на тих людей, які йому емоційно й 
психологічно близькі. Він шукає однодумців, 
на яких можна покластися у найвідповідальні-
шій справі.

Я. Подоляк визначає такі напрями діяль-
ності керівника [10, с. 125]:
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– формування колективної думки;
– управління колективними настроями;
– запобігання і подолання конфліктів;
– управління колективною дисципліною;
– оцінка психологічної сумісності та групо-

вої згуртованості;
– оцінка стилю міжособистісного спілку-

вання;
– оцінка ступеню адаптації особистості до 

колективу.
У процесі здійснення управлінського впливу 

керівник стикається з неординарними ситуа-
ціями, викликаними особливостями людських 
стосунків, тому вміння управляти конфлік-
тами, перемінами набуває важливого значення 
для нього. У конфлікті кожен опонент нав’язує 
свою точку зору, власні цілі, думки, заважає, 
перешкоджає іншому суб’єкту чинити так 
само. Сучасний менеджмент підкреслює бажа-
ність конфліктів, вбачає їх позитивне значення 
та вимагає вмілого керівництва ними.

Вимоги до професійної компетентності керів-
ника можна поділити на дві групи. Першу скла-
дають знання і вміння виконувати професійну 
роботу у сфері управління, а друга пов’язана з 
навичками працювати з людьми та мотивувати 
їх до діяльності для досягнення цілей організації.

У науковій літературі є ряд досліджень, де 
зазначається можливість встановлення від-
мінності між ефективним та неефективним 
керівником. Керівник з високою ефектив-
ністю діяльності концентрується на виконанні 
типово управлінських функцій: планування, 
організація, контроль. Для нього характерна 
відсутність тотального контролю підлеглих, 
хоч разом з тим такий керівник успішно реалі-
зує поставлені завдання, задовольняє потреби 
підлеглих.

П. Друкер зазначає, що ефективність керів-
ництва пов’язана з умінням раціонально вико-
ристовувати час, розглядати його як основну 
цінність керівника, а також ставити високі 
вимоги до себе та до задоволення потреб клієн-
тів, використовувати надані можливості, кон-
центрувати увагу виключно на найважливіших 
завданнях й уникати діяльності, пов’язаної з 
другорядними справами [5, с. 64]. 

Основним у діяльності керівника будь-якого 
рівня управління є співпраця з людьми, не 
тільки безпосередньо підлеглими йому, але й з 
усіма, хто прямо чи опосередковано пов’язаний 
з функціонуванням об’єкту, що управляється, 
як усередині, так і ззовні. Незалежно від 
того, яку роль виконує керівник в управлін-
ській діяльності, статус його буде визначатись 
тим, наскільки позитивно його сприймають 
та визнають підлеглі. Незалежно також від 
ролі керівник може займати різні дієві пози-
ції, які розкривають його реальні настанови та 
спрямованість у діловій сфері. З огляду на це 
більшу увагу слід приділяти процесу взаємо-
дії керівника та підлеглого, а також визначати 
фактори, що впливають на нього. Тому нами 

виділено основні складові елементи ефективної 
діяльності керівника (рис. 1).

Ураховуючи це, зауважимо, що керівник 
повинен вміти управляти собою, адекватно 
застосовувати свої знання, уміння та навички, 
розуміти свої сильні сторони та постійно їх 
удосконалювати, а також уміти постійно руха-
тися вперед, не боячись провалів. Тому ефек-
тивне керівництво може зробити колектив при-
хильником змін, запровадити в підприємстві 
нову стратегію і нову культуру, мобілізувати 
та сконцентрувати всю енергію й ресурси для 
досягнення мети.

Оцінювання рівня ефективності трудо-
вої діяльності керівника є елементом системи 
керівництва та розглядається як усебічне дослі-
дження його особистості, аналіз змісту праці 
управлінця, що комплексно відображає кінцеві 
результати використання робочої сили і засобів 
виробництва за певний проміжок часу та ступінь 
докладених при цьому інтелектуальних зусиль.

Особисті якості та комунікативні здібності керівника

+

Авторитет керівника

+

Формальне і неформальне лідерство

+

Успішне виконання функціональних обов’язків

+

Адекватний стиль керівництва щодо колективу та ситуації

=

Ефективність діяльності керівника

Рис. 1. Складові ефективної діяльності керівника
Джерело: особиста розробка

Не слід ототожнювати оцінювання рівня 
ефективності трудової діяльності з оцінкою 
лише витрат праці, оскільки оцінювання рівня 
ефективності трудової діяльності керівника – це 
цілеспрямоване порівняння певних характерис-
тик управлінської діяльності за відповідними 
параметрами, вимогами та етапами. Процес 
визначення рівня ефективності трудової діяль-
ності вбачає передусім зазначення критеріїв 
формування відповідної системи показників. 

Основні функції оцінювання рівня ефектив-
ності трудової діяльності керівника:

а) стимулююча – виявляється у формуванні 
регуляторів, здатних ефективно впливати на 
трудову діяльність керівника, породжуючи в 
ньому переживання успіху чи невдачі та вдо-
сконалюючи його поведінку;

б) коригуюча – зводиться до коригування 
керівником своєї поведінки та визначення пріо-
ритетів і основних напрямків та способів майбут-
ньої діяльності на основі самооцінки, внутріш-
ньої та зовнішньої оцінки трудової діяльності;
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в) контролююча – полягає в нагляді та 
контролі виконання і дотримання певних норм 
та правил керівної діяльності.

Існує велика кількість різноманітних кри-
теріїв оцінки ефективності трудової діяльності 
керівника, у ній виділяють: авторитет керів-
ника, стиль роботи, темп просування по служ-
бових сходах, конкретні досягнення, згурту-
вання колективу навколо поставлених цілей, 
самооцінку тощо.

Е. Дорошенко пропонує проводити оцінку 
ділових та особистих рис працівників за п’ятьма 
напрямами [4, с. 59]: трудові якості; компе-
тентність; особисті якості; організаторські зді-
бності; психологічна сумісність.

Г. Дмитренко побудував комплексну квалі-
метричну модель оцінки спеціалістів та керів-
ників при їх атестації. Вчений поєднав оцінку 
особистих рис працівників з оцінкою здібностей 
працівника до керівництва [3, с. 147].

А. Колот пропонує такі критерії комплек-
сної оцінки керівників: оцінка ділових якостей 
керівників, оцінка складності функцій керів-
ників та оцінка результатів праці керівників 
[7, с. 319]. Для оцінки за балами ділових якос-
тей керівників технологічних служб пропону-
ються такі ознаки: компетентність, здатність 
організовувати працю підлеглих, творча ініці-
атива щодо впровадження нової техніки, удо-
сконалення технології, поліпшення організації 
праці, здатність виховувати ділові якості в під-
леглих, здатність швидко й самостійно при-
ймати обґрунтовані рішення, уміле поєднання 
в роботі інтересів колективу й підприємства в 
цілому, зібраність, особиста дисципліна, пунк-
туальність, здатність підтримувати контакти з 
іншими працівниками.

Для оцінки складності виконуваних функ-
цій керівників відібрано такі ознаки: характер 
робіт, що визначають зміст праці, різноманіт-
ність та комплексність робіт, самостійність 
виконання робіт, масштаб і складність керів-
ництва, відповідальність. У процесі оцінки 
результатів праці керівників ураховується спе-
цифіка роботи лінійних керівників основного й 
допоміжного виробництва (містить у собі показ-
ники, що характеризують кількість і якість 
виконаних робіт, ритмічність роботи у підпо-
рядкованих їм підрозділах), а також керівни-
ків функціональних підрозділів (оцінюються 
на основі конкретних показників, які всебічно 
відображають специфіку діяльності кожного 
підрозділу).

Більшість дослідників умовно розрізняють 
три групи методів оцінки трудової діяльності 
керівника [2; 7; 9]:

1. Кількісні – це всі методи з числовою оцін-
кою рівня якостей керівника. Серед них най-
більш ефективними і простими є метод коефіці-
єнтів та бальний метод.

2. Якісні – це методи за усними та пись-
мовими характеристиками, біографічними 
даними, еталоном, а також за оцінкою керів-

ника на основі обговорення. Ці оцінки відпо-
відають певному набору якостей керівника.

3. Комбіновані – це методи, які поєднують 
у собі кількісні та якісні методи, вони широко 
використовуються і є різноманітними.

Можливі такі види оцінки ефективності трудо-
вої діяльності керівника: самооцінка, внутрішня 
та зовнішня оцінка його трудової діяльності.

Самооцінка трудової діяльності здійсню-
ється самими управлінцями та базується на 
власному уявленні про цілі трудової діяльності, 
допустимі та заборонені способи їх досягнення, 
на певних моральних цінностях.

Внутрішня оцінка трудової діяльності керів-
ника базується на основі оцінки його діяльності 
трудовим колективом: робітниками, службов-
цями, спеціалістами та керівниками.

Зовнішня оцінка трудової діяльності керів-
ника – це оцінка його діяльності безпосеред-
німи споживачами продукції, конкурентами, 
органами центральної та місцевої влади, акці-
онерами, інвесторами тощо.

Зважаючи на це, загальний порядок прове-
дення оцінювання рівня ефективності трудової 
діяльності керівника містить: 

1. Формулювання мети оцінювання. 
2. Проектування процедури опитування 

керівника.
3. Визначення та формування групи експертів.
4. Встановлення переліку оцінюваних кри-

теріїв.
5. Проведення опитування.
6. Аналіз та обробку інформації.
7. Побудову графіка на основі оцінюваних 

показників.
8. Визначення рівня ефективності трудової 

діяльності керівника.
9. Підведення підсумків та формулювання 

висновків.
На основі досліджень було виявлено чотири 

основні критерії оцінювання ефективності тру-
дової діяльності керівника: 

1. Оцінка індивідуальних здібностей та якос-
тей керівника.

2. Оцінка авторитету керівника.
3. Оцінка співпраці керівника з колективом.
4. Оцінка виконання роботи керівника.
Оцінка індивідуальних здібностей та якос-

тей керівника містить його професійно-кваліфі-
каційний рівень, особисті, ділові та соціальні 
якості. Ці якості розглядаються як чинники, 
які визначають успіх управлінської діяльності 
або характеристики найкращого керівництва. 
Для керівника важливі: практичність – уміння 
застосувати та закріпити певні знання, навички 
на практиці; наполегливість – уміння мобілі-
зувати свої можливості для тривалої боротьби 
з труднощами, здатність тривалий час скеро-
вувати і контролювати поведінку відповідно 
до визначеної мети; передбачливість – уміння 
робити правильний висновок про напрямок 
розвитку чого-небудь, можливість якоїсь події 
тощо на основі вивчення фактів, даних; дис-
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циплінованість – уміння дотримувати твердо 
встановлений порядок, який є обов’язковим 
для всіх членів колективу; рішучість – уміння 
швидко прийняти та втілити у життя обґрунто-
вані та тверді рішення; ініціативність – уміння 
працювати творчо, діяти за власним почином; 
турбота про працівників – здатність увічливо, 
переконливо та спокійно висловлювати власні 
думки, консультувати та підтримувати підле-
глих; сумлінність – усвідомлення й почуття 
моральної відповідальності за свою поведінку, 
свої вчинки перед самим собою, колективом; 
комунікабельність – схильність до встанов-
лення контактів, зв’язків; справедливість – пра-
вильне, об’єктивне, неупереджене ставлення до 
працівників, вирішення будь-якого завдання; 
скромність – здатність не хизуватися своїми 
заслугами; почуття гумору – уміння подати 
щось у комічному вигляді, доброзичливо-глуз-
ливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на 
викриття недоліків; толерантність – уміння 
виявляти терпимість, поблажливість до чиїхось 
думок, поглядів тощо; логічність – властивість 
розуму, що характеризує процес мислення і 
визначається співвідношенням аналізу-синтезу, 
чіткою спрямованістю мислення, його послідов-
ністю, відповідністю поставленому питанню, 
правильним зіставленням загальних і окремих 
проблем; інтуїція – характеризує, засноване 
на попередньому досвіді, чуття людини (про-
никливість), що дозволяє безпосередньо осягти 
істину без логічного обґрунтування.

Ставлення до керівника залежить від того, 
які почуття він викликає в інших, яка думка про 
нього формується. Формальний авторитет зумов-
лений набором власних повноважень і прав, які 
дає керівнику займане місце; моральний автори-
тет залежить від моральних якостей керівника; 
функціональний авторитет визначається компе-
тентністю керівника, його діловими якостями та 
ставленням до професійної діяльності.

Оцінка співпраці керівника з колективом 
знаходить свій вияв у самостійності, вільній 
ініціативі всіх співробітників, в їхній загальній 
спрямованості на досягнення максимальної кін-
цевої ефективної діяльності організації.

Сукупність показників, що входять до кри-
терію оцінки виконання роботи, зумовлюють 
здатність керівника ефективно використову-
вати всі види ресурсів, реалізовувати виробничі 
відносини та, як наслідок, досягати максималь-
них результатів.

Оцінюється ефективність трудової діяль-
ності керівника за допомогою самооцінки, вну-
трішньої та зовнішньої оцінки. Самооцінка 
здійснюється самим керівником і базується на 
власному уявленні про цілі трудової діяльності, 
допустимі та заборонені способи їх досягнення, 
на певних моральних цінностях. Внутрішня 
оцінка ефективності трудової діяльності керів-
ника базується на основі оцінки його діяльності 
трудовим колективом: робітниками, службов-
цями, спеціалістами, керівниками різних рів-

нів управління. Вона здійснюється експертами. 
Зовнішня оцінка здійснюється споживачами 
продукції, конкурентами, органами централь-
ної та місцевої влади, акціонерами, інвесто-
рами тощо.

Комплексне використання самооцінки, 
зовнішньої та внутрішньої оцінки дозволяє 
отримати інформацію про об’єктивність само-
оцінки керівника, що є важливим для відбору 
кандидатів на керівні посади. Проте, оцінюючи 
рівень ефективності трудової діяльності керів-
ника, треба зважати на те, що він не є сталою 
величиною й постійно змінюється. Працездат-
ність та індивідуальні здібності керівника, що 
накопичуються у процесі трудової діяльності, 
зростають у міру розвитку й удосконалення 
його знань, умінь і навичок та можуть зни-
жуватися, якщо, зокрема, погіршується стан 
здоров’я управлінця тощо. 

Ефективність роботи керівників залежить 
від різноманітних чинників, зокрема й від 
дотримання ними певних вимог. Впливають на 
якісні й кількісні показники діяльності керів-
ників і певні обмеження та альтернативи.

Саме оцінка трудової діяльності керівника 
дасть можливість об’єктивно оцінити якісну 
сторону його керівної діяльності, знайти інди-
відуальний підхід щодо вдосконалення того чи 
іншого показника, покращання стилю керівни-
цтва та методів менеджменту.

Висновки. Лише за умови належної підго-
товки керівників, які здатні ефективно здій-
снювати управління підприємством, організо-
вувати діяльність своїх підлеглих та реагувати 
на перебіг подій у разі виявлення негативних 
тенденцій, можна говорити про практичне 
розв’язання завдань сучасного підприємства. 
При цьому оцінювання рівня ефективності 
трудової діяльності керівника дозволить ана-
лізувати, корегувати керівну діяльність та 
визначати ступінь відповідності того чи іншого 
керівника займаній посаді.
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