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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ 
З УРАХУВАННЯМ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ

Оцінювання персоналу визначає рівень кваліфікації працівників, рівень 
знань, навичок, здібностей, дає уявлення про ділові та моральні риси 
особистості. Актуальність та важливість цього напрямку досліджень вказується 
в багатьох інших дослідженнях [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16]. 
Кадрова служба має вибирати методи оцінювання з урахуванням особливостей 
своєї організації та позитивних і негативних сторін кожного методу. 
Закордонний досвід [5; 6; 13; 16] рекомендує при оцінюванні персоналу 
розподіляти функції оцінювання між лінійними керівниками (менеджерами) 
і менеджерами з персоналу (кадровими службами), що представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Функції лінійних керівників та кадрових служб

Таким чином слід зробити висновок про те, що в оцінюванні персоналу 
беруть участь не тільки співробітники кадрових служб, але й лінійні керівники. 

Закордонний досвід в якості основного методу оцінювання персоналу 
рекомендує використовувати процедуру атестації [1; 5; 6; 13; 16]. Пропонуємо 
визначати процедуру атестації як спеціальну комплексну оцінку сильних 
і слабких сторін працівників (знань, навиків, умінь, рис характеру), рівня 
їх відповідності вимогам посади, діяльності та їх результативності. 
При використанні рекомендацій атестації працівник оцінюється своїм 
безпосереднім керівником. Складові оцінки виробничого персоналу можна 
розглянути на рис. 1.

Лінійні керівники Кадрові служби
Консультують по виділенню 
істотних параметрів оцінки 
Беруть участь в атестаційних 
процедурах в якості 
експертів, готують 
індивідуальні оціночні 
матеріали (анкети, 
характеристики, 
рекомендації) для 
атестуються. Беруть участь у 
роботі атестаційних комісій

Грунтуючись на корпоративній політиці, розробляють 
загальні принципи оцінки персоналу 
Розробляють нормативні і методичні матеріали 
Організовують атестаційні процедури 
Навчають лінійних менеджерів ефективній роботі в рамках 
атестаційних процедур і співбесід 
Контролюють реалізацію атестаційних процедур 
Обробляють і аналізують дані 
Здійснюють зберігання та використання кадрової 
інформації (зокрема, для формування резерву та 
планування кар’єри)
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Рис. 1. Складові оцінки персоналу

На нашу думку, особливість та оригінальність процедури оцінювання 
персоналу може бути зведена до наступних положень:

а) при атестації використовуються різні методи оцінювання тих чи інших 
характеристик співробітника;

б) до процедури атестації передбачається залучення колективу, його 
представників до підготовки матеріалів і безпосереднього проведення атестації, 
при цьому проводяться опитування працівників, готуються характеристики 
за участю громадськості, створюється атестаційна комісія з провідних фахівців 
і представників громадськості;

в) важливим є те, що хід підготовки атестації, зміст матеріалів, які 
даються на атестацію та її результати, висвітлюються та обговорюються 
в колективі.

З урахуванням світового досвіду [5; 6; 13; 16] рекомендуємо атестацію 
персоналу проводити не менше одного разу в п'ять років; відносно керівників 
і спеціалістів виробничих галузей народного господарства – один раз в три 
роки; майстрів, начальників цехів – один раз в два роки.
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Пропонуємо використовувати три види атестації: 
- підсумкова атестація – це повна і всебічна оцінка виробничої 

діяльності працівників за весь період. Це оцінка минулого, без якої важко 
зрозуміти сучасне і робити висновки щодо готовності людини до майбутнього. 
Але навіть найпрекрасніші успіхи в минулому не гарантують їх у майбутньому, 
оскільки все змінюється, тому потрібна оцінка особистих якостей, що дозволить
передбачити поведінку людини в нестандартних ситуаціях [2; 3; 15]. Цей вид 
атестації доцільно проводити один раз в три – п’ять років;

- проміжна атестація проводиться через відносно короткий період, 
і кожна наступна атестація ґрунтується на результатах попередньої. Наприклад, 
в США інтервал між атестаціями складає для молодших службовців 
і робітників – шість місяців, для спеціалістів і керівників – один рік.

- спеціальна атестація проводиться у випадках необхідності. Так, 
наприклад, направлення працівника на навчання, затвердження на нову посаду, 
підвищення заробітної плати тощо.

У закордонних фірмах дані атестації заносять в «інвентаризаційну карту» 
працівника [2; 3; 11; 14]. Українським законодавством передбачено, що 
атестація працівників є умовою формування персоналу в підприємствах та 
умовою зміни трудового договору, умовою стимулювання працівників до 
підвищення кваліфікації, покращення якості роботи.

За результатами атестації рекомендуємо складати схему посад, 
з визначенням правил роботи з кожним працівником. Її ефективність 
визначається передусім її об’єктивністю, гласністю, безперервністю 
і досягається:

а) повнотою системи показників діяльності й поведінки працівників, які 
використовуються для оцінки;

б) достатністю та вірогідністю інформації;
в) узагальненням результатів діяльності й поведінки працівників за весь 

міжатестаційний період і динаміки змін цих результатів;
г) демократичністю оцінки, широким залученням до неї колег і підлеглих.
Успіх атестації визначається перш за все використанням достовірних 

даних, об'єктивним і доброзичливим ставленням до того, кого атестують, 
знанням, ясністю цілей, чіткістю критеріїв і показників оцінки.

Атестаційна оцінка є складовою мотивації і може впливати на зміну 
поведінки працюючих. Загальна позитивна оцінка покращує результати роботи 
у (80–90) % випадків і одночасно сприяє формуванню завищеної самооцінки. 
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