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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання дисципліни та професійної компе�

тентності, зазвичай розглядається у контексті
оцінювання персоналу підчас прийому на ро�
боту чи у процесі його трудової діяльності, що
здійснюється керівною ланкою або за ініціати�
ви керівництва. Що ж до оцінювання самих ке�
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рівників, то тут виникають певні складнощі.
Компетентність керівника та успішність його
діяльність оцінюються, як правило, за станом
організації якою він керує, її фінансовою ста�
більністю з тенденцією до зростання, добробу�
том працівників, громадськості, окремих груп
тощо. Але що призводить до тих чи інших ре�
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зультатів управлінської діяльності? Які якості
мають бути у керівника здатного забезпечува�
ти позитивний результат для об'єкту управ�
ління з максимально ефективними показника�
ми? За якими критеріями і яким чином можли�
во оцінити ці якості? Питання потребують від�
повіді.

Нині багато науковців визначають важли�
вість ролі управлінця, оскільки саме його
діяльність є основним механізмом забезпечен�
ня існування, розвитку та ефективної діяль�
ності організації. Професійність в управлінсь�
кої діяльності — одна з головних умов її ефек�
тивності. Успішне здійснення управлінської
діяльності вимагає від суб'єкта цієї діяльності
досить розвинених особистісних якостей і за�
гальних професійних навичок, що в цілому ха�
рактеризуються як компетентність. Досягнен�
ня високого рівня компетентності практично не
можливе без внутрішньої організованості та
дисципліни, оцінювання яких лежить у площині
соціально�психологічних факторів професій�
ної дієздатності управлінців.

Актуальність даного питання пов'язана з
винятковою значимістю ролі керівника у підви�
щенні ефективності всіх видів суспільної діяль�
ності та недостатньою кількістю теоретичних
обгрунтувань про оцінювання керівника і його
керівництва, не лише працею підлеглих, але і
власною професійною активністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми оцінювання розглядалися час від
часу українськими та закордонними науковця�
ми. Вагомий внесок з вивчення методичних
підходів до оцінювання управлінського персо�
налу, управлінської діяльності, її ефективності
та результативності зробили: Є. Аксьонова,
Т. Базаров, Ж. Балабанюк, Х. Беков, В Білошап�
ка, А. Кот, В. Полуйко, В. Саламатов та ін. Ок�
ремі праці присвячені соціально�психологічним
особливостям професійної діяльності управ�
лінців, питанням їх дисципліни та поведінки
(Г. Базарової, Е.М. Генсона, А. Гасюка).

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Невивченими залишаються питання стосов�
но того, яким чином і за рахунок чого форму�
ються у керівників якості та навички, які ви�
значають його високу компетентність та дис�
ципліну і забезпечують результативність його
діяльності.

Невизначеним є чіткий механізм оцінюван�
ня цих якостей. Існує також потреба окреслен�

ня спеціальних методичних прийомів і проце�
дур для оцінювання діяльності керівника, її
ефективності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є окреслення проблеми щодо

необхідності оцінювання дисципліни та про�
фесійної компетентності керівників як важли�
вих чинників ефективної управлінської діяль�
ності, а також визначення головних напрямів у
формуванні методів оцінювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нині не існує універсальної системи оціню�

вання управлінської діяльності. Цілі, критерії
та сам процес оцінювання можуть бути досить
різними. Підходи до оцінювання в основному
різняться залежно від професійних якостей
керівника (інтелект, креативність, досвід та
кваліфікація) до якості та результативності
його діяльності.

У світі нині існує загальна тенденція щодо
зменшення ролі попередньої оцінки та оціню�
вання особистих якостей, та паралельно
збільшується увага до кінцевого результату
роботи (виконання цільових угод, участь в
організаційній діяльності), комунікаційних
аспектів. При оцінюванні враховуються такі
фактори як: результати роботи, творчий
підхід, надійність, організаційні навички, ро�
бота в команді тощо. У деяких країнах Євро�
пейського союзу критерії оцінювання управ�
лінця включають: патріотизм, належну якість
роботи, дисциплінованість та успішне навчан�
ня, оцінюють знання нормативно�правової
системи, якості роботи, трудову дисципліну
[8].

Управлінська діяльність є специфічним
творчим видом трудового процесу, планомір�
ною діяльністю адміністративно�управлінсько�
го персоналу, що спрямована на організацію,
регулювання, мотивацію і контроль за роботою
співробітників організації. Зміст такої діяль�
ності залежить від об'єкту управління. Оціню�
вання діяльності керівника ускладнює та обста�
вина, що управління є непродуктивним видом
праці, де кінцевим продуктом є рішення, а пред�
метом — інформація.

На думку вітчизняного науковця Володими�
ра Саламатова, універсальним інструментом
для оцінювання результатів управлінської
діяльності, виявлення слабких місць у роботі
керівників та розробки підходів з її удоскона�
лення є загальна схема оцінювання (ЗСО).
Структура цієї схеми включає два блоки, що
підлягають оцінюванню шляхом порівняння:
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блок можливостей управління (критерії лідер�
ство, управління людськими ресурсами, політи�
ка і стратегія, партнерство і ресурси, процеси)
і блок результатів управління (критерії: резуль�
тати, що стосуються персоналу, результати, що
стосуються споживачів, результати, що стосу�
ються суспільства, основні ділові результати
організації), а кожний з критеріїв має власні
субкритерії [4, c. 19]

Узагальнення думки автора щодо кри�
теріїв та субкритеріїв оцінювання подано у
(табл. 1).

Автор відмітив дві форми оцінювання
управління за допомогою ЗСО, де перша пе�
редбачає проведення структурованих персо�
нальних інтерв'ю та обговорення в функціо�
нальних підрозділах організації за зазначени�
ми у таблиці 1 критеріями і субкритеріями,
аналіз результатів обговорення і спільну роз�
робку стратегії та плану дій; друга — грун�
тується на проведенні індивідуалізованого і/
або групового анкетування в організації з на�
ступним аналізом результатів і розробкою
стратегії та плану дій з удосконалення управ�
ління [4, c. 20].

Професор В. Саламатов розглядав інстру�
мент оцінювання результатів управлінської
діяльності загалом, а ми зосередили увагу на
оцінювання таких якостей керівника, як ком�
петентність та дисципліна, які у поєднанні здат�

ні забезпечити високі результати цієї діяльнос�
ті.

Професійна компетенція сприяє успішній
діяльності на основі практичного досвіду, умінь
та знань при вирішенні поставлених професій�
них завдань.

Дисципліна розглядається як певний по�
рядок поведінки об'єкту оцінювання, що
відповідає нормам права і моралі існуючих у
суспільстві, або вимогам організації. Повед�
інка є реакцією об'єкта на різні подразники,
зовнішні (оточуюче середовище) та внутрішні
(фізіологічний стан організму). Впорядкова�
ний характер поведінки, що забезпечує ко�
лективну діяльність і функціонування соц�
іальних організацій, можливий за наявності
дисципліні.

Російська дослідниця Т. Базарова також
звертає увага на такі якості керівника, як про�
фесійна компетентність та дисципліна, щоправ�
да останню вона розглядає значно ширше як
соціокультурну компетенцію. Співвідношення
цих двох якостей визначають зміст професій�
ної соціалізації керівника, провідними факто�
рами якої є оволодіння рядом управлінських
ролей і рефлексивне уявлення про професійну
кар'єру. Залежно від ступеня співвідношення
професійної компетентності та дисципліни,
авторка виділила п'ять етапів професійної соці�
алізації менеджерів: виконавець, фасилітатор,

Таблиця 1. Критерії та субкритерії у оцінюванні результатів і можливостей управління
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спеціаліст, професіонал і транспрофесіонал.
Від рівня професійної соціалізації (набуття за�
гальних умінь рефлексивного управління влас�
ною соціально�значимою діяльністю, здатність
до цілепокладання, уміння знаходити адекватні
засоби досягнення поставлених цілей, навики
критичної оцінки досягнутого, вміння спів�
відносити і координувати власні дії з діями ото�
чуючих тощо), на думку Т. Базарової, залежить
результат діяльності керівника його ефек�
тивність [2, c. 71].

Оцінювання професійної компетентності —
це цілеспрямований процес встановлення
відповідності якісних характеристик об'єкту
оцінювання (здібностей, мотивації і властиво�
стей) вимогам посади, яку він займає.

Нині прийнято розрізняти види компетент�
ності об'єкту оцінювання (управлінська, про�
фесійна, виробнича та ін.) залежно від сфери
застосування.

Професійна компетентність керівника має
відповідати ряду вимог, зокрема: знання та
вміння працювати з законодавчими та норма�
тивними документами, мати широкий профе�
сійний кругозір; здатність оперативно, само�
стійно і обгрунтовано приймати рішення, не�
сення відповідальності за них; своєчасне та
адекватне реагування на різні непередбачу�
вані ситуації; організація роботи персоналу,
стимулювання його творчої ініціативи, спря�
мованої на підвищення ефективності праці;
створення в колективі сприятливого мораль�
но�психологічного клімату; здатність працю�
вати в екстремальних умовах; виконання
робіт, що вимагають аналітичної оцінки в
процесі вироблення і прийняття нестандарт�
них рішень тощо.

Так, наприклад, Національним агентством
України з питань державної служби визначе�
но вимоги до рівня професійної компетент�
ності керівника апарату. Разом з перерахова�
ними вже вище до них увійшли: знання мови,
основних та суміжних дисциплін (економіки,
аналізу державної політики, соціально�еконо�
мічного прогнозування та планування тощо);
знання основ психології та сучасні методи уп�
равління персоналом; основи управління та
організації праці і діловодства тощо. До пере�
ліку умінь та навичок увійшли: налагодження
ефективної взаємодії персоналу; управління
у кризових ситуаціях; вміння ефективно роз�
міщувати та використовувати ресурси; чітке,
зрозуміле формулювання думки з використан�
ням різних форм і способів комунікації; сис�
тематизація і узагальнення інформації, веден�
ня переговорів, обгрунтовування позицій, зна�

ходження компромісних рішень; підвищення
рівня власної професійної компетентності
тощо [1].

Узагальнюючи розмаїття перерахованих
вимог до керівника, які формують його про�
фесійну компетенцію, при оцінюванні слід зо�
середити увагу на таких групах компетенцій,
як:

— функціональна — (професійні знання та
уміннями їх реалізувати);

— інтелектуальна — (аналітичне мислення
і синтезування знань, уміння і навички для ви�
конання обов'язків);

— ситуативна — (діяльність з урахуванням
особливостей конкретної ситуації);

— соціальна — (комунікативні та інтегра�
ційні здібності, уміння підтримувати стосунки
з іншими, впливати на них, сприймати і адек�
ватно реагувати на думку інших, формувати
стосовно них певне ставлення тощо).

Дисципліна є необхідною умовою для здійс�
нення ефективної діяльності, а також предме�
том оцінювання.

Зважаючи на величезну кількість визначень
видів дисципліни, дисципліну керівників оха�
рактеризуємо трьома, як: обов'язкову (вико�
навську), внутрішню (в рамках організації) та
самодисципліну.

Обов'язкова (виконавська) та внутрішня
дисципліна зумовлені організаційною та соці�
альною необхідністю, та свідомим дотриман�
ням юридично встановлених або традиційно
сформованих норм і правил поведінки. Тут ве�
лика відповідальність покладається на керівни�
ка, оскільки у формуванні та запровадженні
традицій, норм і правил поведінки в організації,
керівник, як правило, сам виступає і законодав�
цем, і виконавцем. Необгрунтованість норм і
правил чи ігнорування їх керівником створю�
ють підстави для порушення дисципліни підлег�
лими.

У оцінювання дисципліни керівника важли�
ве значення має його самодисципліна —
внутрішнє самопереконання, що формується
шляхом висування до себе особисто високих
моральний вимоги.

У загальному значенні самодисципліна є
основою дисципліна в організації, показником
рівня її розвитку та морального здоров'я ко�
лективу.

Важливим аспектом оцінювання компетен�
тності та дисципліни керівника є вибір та об�
грунтування відповідних методів. Методичні
підходи до оцінки окремих аспектів управлінсь�
кого персоналу розглянуто багатьма вченими.
Так, якщо оцінювання компетенцій є більш тра�
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диційним для управлінської науки, то оціню�
вання дисципліни переважно лежить у площині
дослідження психології.

Узагальнюючи запропоновані А. Кот харак�
теристики управлінців та методи їх оцінюван�
ня [3, c. 194], можемо умовно виділити дві гру�
пи характеристик керівників:

І група — професійно�компетентністні ха�
рактеристики, що включає: професійну підго�
товленість та рівень кваліфікації, ставлення до
праці, лояльність до організації, професійну
поведінку, соціалізацію, якість і результати
праці, складність та відповідальність праці.

ІІ група — психофізіологічні характеристи�
ки керівника: біопсихофізичні (працездатність,
стан здоров'я, ментальні здібності); психічні
(соціотип, темперамент, тип нервової системи);
моральні (чесність, принциповість, порядність,
терпимість, працелюбність, самокритичність);
соціально�психологічні (лідерство, мотивація,
незалежність в оцінках і судженнях, здатність
вирішувати питання, творчий підхід, здатність
працювати у команді, відповідальність, само�
стійність, дисциплінованість, комунікабель�
ність, цілеспрямованість, організованість, іні�
ціативність, рішучість).

Таблиця 2. Методи оцінювання керівників за групами характеристик
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Таблиця 3. Типологія керівників за методикою Г. Шмишека,
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Для оцінювання цих характеристик виок�
ремлено такі групи методів, як: описові, комб�
іновані та рейтингові (табл. 2).

На доцільності використання методу анке�
тування (самооцінки) наголошує А.Кот, зокре�
ма при оцінювання ціннісних орієнтацій та соці�
ально�психологічних характеристик. Перева�
гою цього методу є отримання інформації про
стан досліджуваних характеристик не лише за
допомого самооцінки об'єкт оцінювання, але і
з урахуванням оцінки колег та підлеглих [3, c.
195].

Психофізіологічна характеристики кер�
івника в багатьох випадках може бути виз�
начальною у формуванні та розвитку його
професійно�компетентнісної характеристи�
ки.

Спрямованість самого оцінювання визначає
перевагу (або пріоритет) тих чи інших харак�
теристик чи якостей працівника (фізіологічних
або психологічних). При цьому з різноманіття
якостей необхідно виділити фундаментальні,
відносно стійкі, що характеризують потенціал
особистості керівника.

Найбільш яскрава риса особистості люди�
ни, яка часом домінує над іншими рисами ха�
рактеру, визначається як акцентуація характе�
ру, яка може як допомагати, так і заважати
спілкуванню, побудові позитивних міжособи�
стісних відносин, прийнятті рішень, досягнен�
ня успіху тощо.

Для визначення акцентуацій характеру ке�
рівників як визначальної риси у здійсненні його
управлінської діяльності доцільним є викорис�
тання діагностики акцентуацій характеру та
темпераменту особистості за тестом К. Леон�
гарда, Г. Шмішека, який дозволяє з'ясувати тип
керівника за його домінуючими рисами [7].

Стислу характеристику цих типів нами запро�
поновано у таблиці 3.

Для оцінювання поведінки керівника, а
особливо з урахування необхідності побудо�
ви конструктивного міжособового спілкуван�
ня, ділових стосунків тощо, доцільним і цілком
прийнятним є метод діагностики міжособових
відносин Т. Лірі. Дана методика (дослідження
актуального "Я"), що містить 128 суджень, доз�
воляє виявити базисні індивідуально�особові
властивості керівника. Так, наприклад, авто�
ром виділено наступні типи відносини: авто�
ритарний (л1); егоїстичний (л2); агресивний
(л3); підозрілий (л4); владний (л5); залежний
(л6); дружелюбний (л7); альтруїстичний (л8)
[6].

Самооцінка, рівень задоволення чи не задо�
волення власною діяльності, поведінкою тощо,
є базисом для самоусвідомлення власного "Я�
образу" та "Я�концепції". Проте самооцінка не
може бути єдиним джерелом інформації про
власну компетентність, поведінку, чи інші
якості, оскільки носить суб'єктивний характер.
Для отримання більш об'єктивної інформації,
необхідно враховувати оцінки колег та підлег�
лих. Т. Лірі дана методика пропонується як для
оцінки поведінки оточуючими ("з боку"), так і
для самооцінки.

Наступний метод, що також має психоло�
гічну природу, може підійти і для оцінювання
компетентності, і для оцінювання дисципліни,
оскільки побудований на "теорії особистісних
рис". Мова йде про тест Кеттелла. Відмінності
в поведінці, дисциплінованості людей, їх праг�
нення, визначенні цілей і їх досягненні (чи не
досягненні) пояснюються відмінностями у на�
явності та проявленні особистісних рис. Діяль�
ність керівника, як і будь якої людини, також

Таблиця 4. Структура оцінювання професійної діяльності керівника
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залежить від його особистісних рис, і того на�
скільки він уміє спрямовувати їх у потрібному
напрямку.

Тестування за Р. Кеттелом допомагає ви�
значити такі фактори особистісних рис, як:
замкнутість�товариськість, інтелект, емоційна
нестабільність — емоційна стійкість, підпоряд�
кованість — домінантність, стриманість — ек�
спресивність, аморальність — моральність, бо�
язкість — сміливість, жорсткість — чутливість,
довірливість — підозрілість, практичність —
мрійливість, прямолінійність — дипломатич�
ність, спокій — тривожність, консерватизм —
радикалізм, залежність — самостійність, низь�
ку самодисципліну — високу самодисципліну,
розслабленість — напруженість, адекватна са�
мооцінка — неадекватна самооцінка; та вто�
ринні фактори: тривожність, екстраверсія —
інтроверсія, чутливість, конформність — неза�
лежність [5].

Факторний метод Кеттела полягає в мате�
матичному аналізі кореляцій даних у середині
певної групи. У факторних дослідженнях досі
застосовуються три джерела даних: L�дані, або
"фактори життя", (реєстрація реальної повед�
інки людини в повсякденному житті); Q�дані,
— дані самооцінки (судження людини про свою
поведінку, додаючи "ментальний інтер'єр" до
зовнішньої реєстрації, втіленої в L�даних); Т�
дані, дані тестів та експериментів (базуються на
третій можливості — створенні (на базі
інструкцій, спеціальної літератури) спеціаль�
них ситуацій, в яких поведінка, діяльність лю�
дини може бути оцінений об'єктивно).

Загалом, Тест Кеттела може допомогти не
лише у вивченні особистісних рис керівників, а
на їх базі краще зрозуміти природу вчинків,
рішень, поведінки, енергійності, дозволить оц�
інити та спрогнозувати певні види їх діяльності
та визначати ймовірність результату.

Використання окремих психологічних ме�
тодів у дослідженні, оцінюванні, чи вивченні
деяких аспектів управлінської діяльності роз�
ширить можливості для збору максимально
об'єктивної інформації про суб'єкт управлін�
ня та розробки рекомендацій щодо покращен�
ня його діяльності з урахуванням наявних у
нього особливих рис та якостей.

Узагальнюючи все вищевикладене, спробує�
мо визначити структуру для проведення оціню�
вання керівника та результатів його діяльності,
що базуються на професійній компетентності
та дисципліні (самодисципліні) (табл. 4).

Отже, структура оцінювання керівника
включає шість елементів: об'єкт оцінювання
(керівник, посадова особа); предмет оцінюван�

ня (результати управлінської діяльності та чин�
ники що на неї впливають: професійні та осо�
бисті риси, якості керівника тощо); суб'єктом
оцінювання можуть бути як експерти, так і сам
об'єкт оцінювання, що здійснює самооцінку;
підстави для оцінювання (незадовільні показ�
ники діяльності, що є наслідком невідповідної
компетенції або не належного виконання ком�
петенцій, недисциплінованості тощо), методи
оцінювання різноманітні залежно від предме�
ту оцінювання (аналіз, оцінка, анкетуванні, те�
стування, порівняння, прогнозування тощо);
періодичність проведення оцінювання за необ�
хідністю чи бажанням об'єкт оцінювання.

Головними вимогами до проведення оціню�
вання керівника та його діяльності були і зали�
шаються нині такі критерії, як: об'єктивність
(повна система показників для характеристи�
ки об'єкту оцінювання, його діяльності, пове�
дінки); достовірність інформації (охоплення
достатнього періоду роботи і урахування ди�
наміки результатів діяльності протягом цього
періоду); оперативність (своєчасність, швид�
кість оцінювання, регулярність його проведен�
ня); гласність (ознайомлення об'єкт оцінюван�
ня з механізмом проведення оцінювання; опри�
люднення результатів); демократизм (залучен�
ня до оцінювання колег, підлеглих); єдність ви�
мог оцінювання для усіх працівників одно�
рідної посади; простота, зрозумілість процеду�
ри оцінювання; результативність (оперативне
застосування діючих заходів за результатами
оцінювання) тощо.

ВИСНОВКИ
Оцінювання управлінської діяльності нині

зорієнтовано не лише на результат, але і на про�
цес його досягнення. Результати управлінської
діяльності оцінювати досить складно, оскіль�
ки відсутні кількісні визначення результатів та
є необхідність врахування різного роду чин�
ників, що впливають на результат. Управлінсь�
ка компетенція та дисципліна є одними з най�
головніших таких чинників, які потребують
вивчення та оцінки.

На управлінську компетенцію та дисциплі�
ну, їх формування великий вплив мають осо�
бисті якості та риси уроджені чи здобуті про�
тягом трудової діяльності. Такими якостями,
необхідним для успішного здійснення профе�
сійної управлінської діяльності, є: аналі�
тичність та динамічність мислення; почуття
обов'язку, організованість, комунікативність
(вміння вести переговори, гнучкість у спілку�
вання), доброзичливість, низька конфліктність,
позитивна установка на зміни, інновації, мо�
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ральність та етичність тощо. На формування
цих якостей та резервів професійної компе�
тенції керівника значний влив здійснює домі�
нуюча професійна спрямованість.

Оцінювання компетенції та дисципліни
керівника можливе за допомогою великого
спектру методів (інтерв'ю, анкетування, тес�
тування, порівняння, оцінка тощо) значну
частину, яких становлять психологічні мето�
ди, зорієнтовані на вивчення особистісних
рис керівників, акцентуацій їх характеру та
темпераменту діагностики міжособових
відносин тощо.

Дана стаття лише частково висвітлює питан�
ня з оцінювання компетентності керівника та
його дисципліни. Глибокого і комплексного
вивчення потребує сам механізм оцінювання
діяльності керівника; потребує розширення і
удосконалення методологічна база; практично
не вивченим є процес формування якостей ке�
рівника з урахуванням його особистісних рис
та факторів і умов, які вливають на його про�
фесійну дієздатність.
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