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Анотація. В роботі розглядаються основні різновиди ділової оцінки 

персоналу, що використовують на підприємстві. Основна увага приділяється 

поточній діловій оцінці робітника на відповідність займаній посаді та 

основним методам її проведення в сучасному бізнес-середовищі України. В 

роботі зроблено наголос на недоліках сучасної практики оцінки персоналу та 

надаються методичні рекомендації щодо розробки нового підходу до процесу 

ділової оцінки персоналу. Методичні рекомендації складаються з трьох 

послідовних етапів, впровадження яких дасть змогу не лише проводити набір 

персоналу більш обґрунтовано, а і скоротити відтік внаслідок невідповідності 

найманій посаді. У висновку визначена система показників, що пропонується як 

кількісний критерій оцінки якості роботи працівника.  

Ключові слова: ділова оцінка персоналу, оцінка відповідності займаній 

посаді, кваліфікаційні вимоги, критерії оцінки якості роботи.  

Abstract. The paper examines the main types of business personnel evaluation, 

using the enterprise. The focus is on the current business assessment worker 

compliance position and the basic methods of its implementation in today's business 

environment Ukraine. The paper highlighted the shortcomings of the current 



practices of personnel evaluation and provided guidelines for the development of a 

new approach to business evaluation staff. Guidelines consist of three successive 

stages, the implementation of which will help not only spend more informed 

recruitment but also to reduce the outflow as a result of non wage job. The opinion 

defined a system of indicators proposed as a quantitative criterion for assessing the 

quality of the employee. 

Keywords: business assessment of staff, assessment of the occupied position, 

qualifications, criteria for assessing the quality of work. 

Вступ. В системі управління персоналом однією з актуальних задач, що 

визиває жваві дискусії з боку практиків та науковців, є оцінка персоналу, яка 

завдяки реалізації зворотного зв’язку дозволяє вимірювати рівень відповідності 

діяльності робітників вимогам їх посад та робочих місць. 

Огляд літератури. Питання якості персоналу розглядались багатьма 

авторами, а саме А Кібановим, В. Савченком, А.Колотом, П. Буряком, В. 

Лукашевичем та іншими [4,5,6,7,8], але в умовах ринкової економіки воно 

потребує  подальшого вивчення, оскільки є головним фактором, що визначає 

виживання та економічний стан підприємства. 

Основний текст. Перш за все необхідно відмітити, що існує два 

взаємозв’язаних один з одним різновиди ділової оцінки персоналу. Перший 

різновид – це оцінка кандидатів на вакантну посаду або робоче місце під час 

відбору персоналу. Другий різновид – це поточна періодична оцінка 

співробітників для виміру рівня їх відповідності займаним посадам.  

Під час оцінки кандидатів на вакантну посаду або робоче місце основними 

критеріями є: рівень освіти та професійної придатності; виробничий досвід та 

практичні знання; організаційні якості; стан здоров’я; вік та інші. Дані критерії 

оцінки носять загальний характер. Реалізація в практичній діяльності 

передбачає їх конкретизацію стосовно посади і вибір методів оцінки, які 

дозволяли б швидко та ефективно проводити цю роботу у відповідності до 

характеру проблем, що стоять перед підприємством.  



В минулому працівники кадрових служб обмежувались оцінкою якостей 

претендентів, що звертались за роботою з власної ініціативи, в теперішній час 

перейшли до активного пошуку та вербовки персоналу, про що свідчить 

диверсифікація ринку HR-послуг. 

Оскільки для кожного виду ділової оцінки персоналу використовується 

свій методичний інструментарій, в рамках даної статті буде приділено увагу 

тільки поточній періодичній оцінці на відповідність займаній посаді. 

Ділова оцінка персоналу – це процес визначення ефективності діяльності 

співробітників під час реалізації завдань підприємства, що дає можливість 

отримати інформацію для прийняття подальших управлінських рішень. На 

більшості підприємств, особливо підприємств, що залишаються в державній 

власності, ділова оцінка персоналу ототожнюється з атестацією, однак ці 

поняття мають відмінності. 

Оцінка персоналу – це поняття більш широке, ніж атестація. Оцінка 

персоналу може бути формальною та неформальною, здійснюватись регулярно 

та нерегулярно, в залежності від потреб підприємства. Атестація ж є 

процедурою формалізованої оцінки діяльності конкретного працівника 

стандарту виконання роботи на даному робочому місці і на даній посаді. Слід 

відзначити, що формальний характер атестації працівників не відповідає 

сучасним вимогам кадрової політики, оскільки не мотивує активності 

працівників, оскільки не передбачає самоаналізу працівником своєї діяльності. 

Найбільш розповсюдженими сьогодні методиками оцінки персоналу в 

бізнес-середовищі є різного роду тести. В України широка практика 

використання психологічного тестування для оцінки персоналу прийшла с 

Заходу, де безумовним лідером  в галузі розробки та використання тестів є 

США.  

Сьогодні в Україні існує  багато консалтингових фірм, що надають послуги 

в області психологічного тестування, однак ліцензії на тести, розроблені 

західними компаніями, коштують від 100 до 3000 дол. США, а середня ціна за 

тестування одного співробітника становить 60 дол. США на годину. Існують 



компанії, які встановлюють ціну від 20 до 100 дол. США за тестування однієї 

людини [3]. Підсумкова ціна залежить від кількості робітників, що проходять 

тестування, їх статусу і глибини необхідної інформації. Таким чином, 

проведення оцінки персоналу з використанням послуг консалтингових 

компаній стає витратним заходом, а тому не для всіх підприємств прийнятним. 

Крім психологічного тестування на деяких підприємствах існує практика 

оцінки персоналу методом експертного опитування. Основне правило цієї 

методики запозичене із технології групової оцінки особистості: експерти 

повинні бути представлені трьома посадовими рівнями – керівником людини, 

що оцінюється, особами такого ж посадового рівня та підлеглими. Для кожного 

з цих рівней характерний своєрідний погляд на людину, що оцінюється. Крім 

експертів в процедурі оцінки приймає участь робітник, який безпосередньо 

оцінюється, який доводить своє бачення ситуації. Однак, використовуючи в 

якості основного інструменту оцінки персоналу метод експертного опитування, 

слід мати на увазі, що крім відмінностей, пов’язаних з особистим поглядом 

експертів, а також з взаємовідносинами в колективі, що склалися, неминучі 

розбіжності в оцінках, які викликані посадовим станом експертів. Експертна 

оцінка персоналу також ускладнена, коли співробітники слабо взаємодіють під 

час роботи. Таким чином, цей метод також не дає об’єктивної картини ситуації. 

Розглянув в загальному вигляді питання оцінки персоналу, можна зробити 

попередній висновок: 

1. оцінка персоналу займає одне з провідних місць в системі кадрового 

планування, оскільки є остаточною формою контролю якості персоналу; 

2. на підприємствах державної форми власності, в тому складі в морських 

торговельних портах, не проводиться комплексна оцінка персоналу, а 

використовується одна з методик,  перерахованих вище; 

3. використання якоїсь конкретної методики обумовлене традиціями 

підприємства, а не об’єктивною необхідністю; 

4. кожна з методик, що використовується для оцінки персоналу, має 

похибки, внаслідок чого позбавляє підсумкову оцінку об’єктивності; 



5. перераховані методики не передбачають формування критерію 

відповідності працівника конкретній посаді, а спираються на узагальнені 

результати попередніх результатів оцінки, не враховуючи мінливі умови 

зовнішнього середовища. 

На підставі викладених висновків пропонується впровадження підходу до 

оцінки персоналу, який може бути представлений у вигляді трьох пов’язаних 

етапів. 

На першому етапі передбачається формування конкретних кваліфікаційних 

вимог до співробітника, на підставі яких повинен здійснюватись первинний 

набір персоналу. Кваліфікаційні вимоги мають бути як можна більше 

деталізованими, не обмежуючись лише наявністю профільного диплому чи 

стажем роботи. Впровадження такого підходу дасть можливість зробити процес 

кадрового набору більш обґрунтованим і буде запобігати процесу відсіву 

персоналу на етапі наступної оцінки. 

Другий етап передбачає обов’язкове формулювання основних функцій 

працівника, що виражені кількісно, з визначенням специфічних засобів 

виконання. Основні функції мають бути представлені в  посадових інструкціях, 

які на підприємствах мають бути для кожної штатної одиниці. Вважається за 

доцільне розробка посадових інструкцій кадровою службою сумісно з 

керівником підрозділу. 

На третьому етапі повинна бути здійснена оцінка якості виконання 

професійних обов’язків Цей етап є найбільш складним, оскільки вимагає 

запобігання кадрових помилок. Саме цьому кожний виробничий підрозділ 

повинен розробити власні критерії оцінки якості роботи працівника та довести 

їх до відома останнього заздалегідь. Розробка критеріїв повинна здійснюватись 

керівництвом підрозділу, виходячи з очікуваних результатів роботи.  

Закінчення і висновки. Таким чином для удосконалення процесу оцінки 

персоналу на підприємствах державної форми власності, зокрема в морських 

портах,  пропонується критерії оцінки якості роботи працівника виражати 

кількісно через систему наступних показників: 



• абсолютні показники дадуть уявлення про загальний обсяг виконаної 

роботи; 

• відносні показники дозволять зробити необхідні порівняння, дадуть 

уявлення про частку фактора, що нас цікавить, в загальному обсязі роботи; 

• диференційні показники дадуть уявлення про прирощення фактору, що 

нас цікавить, відносно його попереднього значення. 

Кількісне вираження критеріїв якості роботи працівника дозволить не 

лише оптимізувати весь процес оцінки персоналу, завдяки економії часу  та 

спрощеній процедурі, але й підвищить рівень кадрового планування на 

підприємстві взагалі.  
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