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В с т у п

Актуальність наукової розробки. Системною проблемою
функціонування публічної служби в Україні є низька результативність
управління її персоналом. Зокрема, відсутність об’єктивності і прозо-
рості при вступі на публічну службу, а також чітких кар’єрних
перспектив підривають авторитет цих інститутів та призводять до
високого рівня плинності кадрів. До того ж, формальне ставлення
до існуючих кадрових технологій з боку керівників установ сприяє
виникненню у службовців стійкого відчуття внутрішньої резиґнації,
яке значно знижує результативність їх діяльності.

Однією з основних цілей кадрової політики у публічному уп-
равлінні є вдосконалення процедури прийняття на публічну службу
та просування по службі, інструментів оцінювання компетентнос-
тей кандидатів на посади на основі професійних заслуг та здобутків,
а також запровадження нової процедури оцінювання публічних служ-
бовців для заохочення та відзначення результативної діяльності, ви-
значення потреб у підвищенні кваліфікації тощо.

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні комп-
лексно-наскрізного підходу до формування технології оцінювання
персоналу публічної служби та розробленні алгоритму її реалізації
в умовах реформування системи підготовки кадрів для публічної
служби, підвищення кваліфікації публічних службовців та форму-
вання кадрового резерву.

Основні завдання дослідження:
– обґрунтувати комплексно-наскрізний підхід до формуван-

ня технології оцінювання персоналу публічної служби;
– удосконалити існуючі підходи до визначення критеріїв та

використання методів оцінювання персоналу публічної служби;
– розробити алгоритм реалізації комплексно-наскрізної тех-

нології оцінювання персоналу публічної служби;
– розробити пропозиції до проектів нормативно-правових

актів щодо утворення та функціонування регіональних центрів
оцінювання і розвитку персоналу публічної служби.

Об’єктом дослідження є кадрові технології управління пер-
соналом публічної служби.

Предметом дослідження є комплексно-наскрізна технологія
оцінювання персоналу публічної служби.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоре-
тичному обґрунтуванні комплексно-наскрізної технології оцінювання
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персоналу публічної служби та розробки практичних рекомендації
щодо її реалізації, які конкретизуються у наступних положеннях:

уперше:
– обґрунтовано наскрізний, комплексний підхід до формуван-

ня інноваційної технології оцінювання персоналу публічної служ-
би, який передбачає оцінювання персоналу не тільки на етапах відбо-
ру кандидата на посаду, атестації та щорічної оцінки персоналу, а й
на всіх основних етапах управління персоналом, таких як кадрове
планування, розробка або зміни посадових інструкцій, оплата і сти-
мулювання праці, трудова адаптація, мотивація, кадровий резерв,
службово-професійне просування, підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації, розробки заходів по удосконаленню управ-
ління персоналом, відставка або звільнення;

удосконалено:
– положення щодо композиції методів оцінювання персоналу

публічної служби, які мають базуватися на гармонійному співвідно-
шенні якісних, кількісних та комбінованих методів. З’ясовано, що
саме завдяки залученню комбінованих методів видається можливим
досягти поставлених цілей оцінювання, адже вони дозволяють комп-
лексно та всебічно оцінити спроможність посадової особи ефектив-
но працювати в рамках відведених повноважень;

– основні підходи до сучасного оцінювання персоналу, що поля-
гають у дієвості, тобто тісному зв’язку його результатів з проходжен-
ням публічної служби тих, хто оцінюється; об’єктивності процесу
оцінювання персоналу публічної служби; обґрунтованості і своєчас-
ності дій керівників за такими напрямкам: адміністрування, інфор-
мування, мотивація професійної діяльності. Визначено ряд необхідних
умов забезпечення сучасного оцінювання персоналу і кадрового по-
тенціалу: зацікавленість та підтримка з боку керівництва організації:
наявність спеціалістів з управління персоналом; наявність легітим-
них документів, які регламентують оцінювальну діяльність (положен-
ня, інструкції, методики тощо); необхідне інформаційне, технічне і
матеріальне забезпечення; встановлення документального зв’язку між
оцінюванням персоналу і проходженням ним публічної служби; актив-
на професійна позиція колективу організації в цілому;

дістали подальшого розвитку:
– визначення основних етапів управління персоналом, на яких

відбувається безпосереднє і опосередковане оцінювання персоналу
за рахунок аналізу нормативно-правових та організаційних засад щодо
оцінювання державних службовців і кандидатів на вакантну посаду.
Розроблено алгоритм реалізації технології оцінювання персоналу.
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1. Алгоритм реалізації сучасної технології
оцінювання персоналу на всіх етапах управління

Перед тим, як розглянути алгоритм реалізації сучасної тех-
нології оцінювання службовців як логічне описання послідовності
дій у оціночному процесі, яке приводить до досягнення певних
цілей, згадаємо основні етапи управління персоналом, на яких
відбувається безпосереднє і опосередковане оцінювання персоналу
публічної служби. До них відносять такі етапи: кадрове плану-
вання; розробка або зміни посадових інструкцій; добір і відбір
персоналу; формування кадрового резерву; оплата і стимулюван-
ня праці, мотивація; трудова адаптація; службово-професійне про-
сування; професійне навчання, підготовка, перепідготовка та підви-
щення кваліфікації; атестація та щорічна оцінка; розробка заходів
по удосконаленню управління персоналом; відставка або звільнення.

Аналізуючи ці етапи бачимо, що тільки третина з них має
нормативно-правові та організаційні засади щодо оцінювання дер-
жавних службовців і кандидатів на вакантну посаду, а інші не пе-
редбачають ніякого оцінювання персоналу, хоча на практиці воно
має місце і регулюється тільки здоровим глуздом керівників та
спеціалістів служби управління персоналом. Такий факт у прак-
тиці управління персоналом дуже сприяє формальному відношен-
ню до цих етапів, знижуючи при цьому результативність діяль-
ності організації.

Отже, розглянемо деякі напрямки оцінювання персоналу, які
мають охопити усі без виключення етапи управління персоналом.
Графічна модель такого оцінювання персоналу, показана на рис. 1.

На рисунку наочно демонструється тісний зв’язок процеду-
ри оцінювання персоналу з усіма основними етапами управління
персоналом через основні операції, які відбуваються при безпосе-
редньому і опосередкованому оцінюванні державних службовців.

В управлінні персоналом оцінювання різних потреб як
організації, так і персоналу відбувається на багатьох етапах уп-
равління, а саме: кадрове планування, оплата, стимулювання і
мотивація праці, трудова адаптація, професійне навчання, підго-
товка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, відставка і
звільнення персоналу.

Оцінювання потреби – це діяльність керівників структур-
них підрозділів і спеціалістів служби управління персоналом, спря-
мована на визначення будь-яких потреб організації чи її співробіт-
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ника, необхідних для досягнення кожним своїх цілей. Відбувається
оцінювання потреби організації, в основному, на такому етапі управ-
ління персоналом як кадрове планування шляхом опосередкованого
оцінювання персоналу з використанням офіційних документів, які
містять інформацію, необхідну для визначення таких потреб: у пер-
соналі (поточна і довгострокова); у переміщеннях і звільненнях; у
службово-професійному підвищенні; у навчанні; у забезпеченні
(інформаційному, технічному, програмному, матеріальному, фінансо-
вому). На інших перелічених вище етапах управління персоналом
визначаються в основному його потреби разом із заходами їх задово-
лення, але основним із етапів є етап мотивації персоналу.

Оцінювання потреби у певній навчальній програмі відбу-
вається на етапі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації шляхом безпосереднього оцінювання службовців, а також
на таких етапах як мотивація та адаптація персоналу. На етапі
відставки або звільнення службовця іноді, з різних причин, роз-
глядається потреба у його працевлаштуванні на будь-яку іншу ва-
кантну посаду.

З філософської точки зору оцінювання наслідків властиве і
необхідне людині протягом усього життя, а в управлінні персона-
лом – на всіх його етапах.

Оцінювання наслідків – це планомірна діяльність керівників
підрозділів разом із спеціалістами з управління персоналом, по-
в’язана з оцінюванням віддалених у часі результатів професійної
діяльності окремого службовця або всього колективу. Обов’язко-
во цей процес відбувається на таких етапах управління як кадрове
планування та розробка заходів по удосконаленню управління пер-
соналом шляхом опосередкованого оцінювання результатів діяль-
ності службовців з використанням офіційних документів, які
містять висновки щодо цих результатів. При цьому найважливі-
шим завданням цих етапів є врахування економічних і соціальних
наслідків прийнятих управлінських рішень.

Стосовно оцінювання персоналом наслідків власної профе-
сійної діяльності, то воно на практиці відбувається на усіх етапах
управління і особливо на таких, як професійна адаптація, оплата,
стимулювання і мотивація праці, щорічне оцінювання, атестація,
службово-професійне просування, звільнення.

Джерелом різних наукових тлумачень було і залишається до
цього часу визначення терміну “ефективність” у сфері публічної
служби. Поширеним є визначення, за яким ефективність – це до-
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сягнення цілей організації, але застосовувати його у сфері дер-
жавної служби, на думку деяких дослідників, можна з великим
рівнем умовності, з тих же причин повної її соціальної обумовле-
ності, яка постійно впливає на цілі. Науковці вважають, що ефек-
тивність у сфері державної служби слід визначати як результа-
тивність, тобто, “надання більше послуг суспільству кращої якості
за умов тих самих або менших ресурсів [6, с. 28]”. Оцінювання
цього факту і є по визначенню оцінювання результативності як
організації, так і окремого державного службовця. Отже, оціню-
вання результативності – це планомірна діяльність керівників та
спеціалістів із управління персоналом публічної служби, націле-
на на контроль якості функціонування організації і його персоналу
з метою отримання очікуваних результатів. Під результативністю
певних дій слід розуміти, на наш погляд, їх логічну завершеність,
яка сприяє очікуваним результатам, а під результативністю оціню-
вання персоналу – обов’язкове використання його результатів.
Оцінювання результативності власної діяльності службовцем перш
за все відбувається на етапі його щорічного оцінювання, коли вона
порівнюється з запланованими результатами.

В першу чергу на результативність діяльності організації
впливає якість і регулярність оцінювання його персоналу на етапі
кадрового планування. Дуже важливою складовою цього етапу є
оцінювання наявного персоналу, яке ґрунтується на основі інфор-
мації бази даних організації, і ведеться на момент оцінювання в
кількісному і якісному аспектах. Кількісний аналіз чисельності
персоналу здійснюється в розрізі підрозділів і окремих посад.
Якісний аналіз персоналу ведеться з урахуванням посадових
інструкцій, особистих документів кожного службовця та інших
документів, які характеризують його кваліфікацію, особистісні
якості та здібності, професійний потенціал.

При формуванні кадрового резерву може відбуватися як без-
посереднє так і опосередковане оцінювання персоналу, в залеж-
ності від того, який кандидат оцінюється: внутрішній чи зовнішній.
До внутрішнього кандидата застосовується опосередковане оціню-
вання з залученням існуючої бази даних про нього, а зовнішній
кандидат оцінюється безпосередньо шляхом конкурсного відбору.

У період трудової адаптації нові співробітники організації
теж оцінюються двома способами: аналізуючи результати їх діяль-
ності шляхом спостереження та спілкування і шляхом вивчення
документів [2].
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Найбільш актуальними і проблемними нині залишаються
питання, пов’язані з таким етапом управління як службове просу-
вання персоналу. Позитивне вирішення цього питання, як було
зазначено вище, у більшій мірі залежить від самооцінки службов-
ця, а потім уже від безпосереднього і опосередкованого оціню-
вання його керівником та колегами. Останнє передбачає вивчення
усіх особистих документів, а також резюме та експертних ви-
сновків співробітників та суміжників.

Розробка заходів по удосконаленню управління персоналом
державної служби, націлена на підвищення результативності діяль-
ності службовців і організації в цілому, потребує аналізу інфор-
мації про результати будь-якого попереднього оцінювання. Саме
цей етап управління персоналом є підсумовуючим і вирішальним
в реалізації заходів, які забезпечують дієвість будь-якого оціню-
вання персоналу.

Складовою оцінки результативності професійної діяльності
службовців, на думку вчених, є оцінка їх особистих якостей і
здібностей [7, с. 327], яке здійснюється згідно нормативно-право-
вої документації безпосереднім керівником службовця на таких
етапах як щорічна оцінка та атестація, а також на етапі конкурс-
ного відбору кандидатів на посаду. Опосередковане оцінювання
особистісних здібностей та якостей персоналу публічної служби
на практиці відбувається на всіх етапах управління персоналом.
Для такого оцінювання використовується інформація, яка міститься
в особових документах кожного службовця, а також різного роду
звітах, планах, заходах. Чим точніше визначені ці параметри оці-
нювання персоналу, тим реальнішою є реалізація будь-яких планів.
Не викликає сумніву важливість об’єктивного оцінювання здібнос-
тей і якостей особистості службовця і на таких етапах як оплата,
стимулювання та мотивація праці, трудова адаптація, формуван-
ня кадрового резерву, службово-професійне просування, профе-
сійне навчання, підготовка, перепідготовка та підвищення квалі-
фікації. Крім інформації для оцінювання персоналу на цих ета-
пах, останнім часом дослідники пропонують залучати інформа-
цію, вилучену із спеціальних експертних опитувань співробітників
та суміжників службовця, який оцінюється. У процесі такого оціню-
вання персоналу, як правило, з’являється інформація про факто-
ри, які стримують розвиток особистісних здібностей і якостей
службовця, а це вже вимагає розробки спеціальних заходів, які б
зменшили або ліквідували ці фактори.
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Отже, оцінювання особистісних здібностей і якостей – це
діяльність керівників підрозділів та спеціалістів служб управління
персоналом, спрямована на оцінювання службовців і кандидатів на
посаду за спеціально розробленими і узгодженими критеріями та
методами з урахуванням специфіки їх професійної діяльності.

Схожим з цим процесом є оцінювання професійного потен-
ціалу службовців за тією відмінністю, що при цьому обов’язково
вивчаються і оцінюються різні фактори, які заважають чи сприя-
ють розвитку і використанню цього потенціалу. Як і попередній
процес оцінювання, цей процес теж охоплює усі етапи управлін-
ня персоналом.

Сприяє забезпеченню дієвості оцінювання персоналу і про-
цес оцінювання результатів його професійної діяльності, оскіль-
ки теж охоплює усі етапи управління персоналом.

Оцінювання результатів діяльності службовця – це плано-
мірна і повсякденна діяльність його безпосереднього керівника
та спеціаліста служби управління персоналом, пов’язана з конт-
ролем, обліком і аналізом роботи, яку виконує службовець кож-
ний день, а також з циклічним, плановим оцінюванням резуль-
татів діяльності службовця за певний проміжок часу.

Оцінювання результатів діяльності керівників, як було за-
значено вище, обумовлено результатами діяльності підлеглого
підрозділу і його власним внеском у роботу підрозділу.

Технологізація управлінської діяльності на науковій основі
розпочалася у виробничій сфері досить давно і має стійкі тенденції
розвитку. Що стосується сфери державного управління, то його
технологізація розпочалася набагато пізніше.

Розглянемо переваги технологізації на прикладі процесу
оцінювання персоналу. Значення технологізації процесу оцінюван-
ня полягає передусім в тому, що вона надає цьому процесу більшої
раціональності та результативності, включаючи саме ті процеду-
ри і операції, які необхідні для досягнення оцінюваним службов-
цем поставленої мети [4, с. 75], а також стратегічних цілей орга-
нізації.

Алгоритм включає в себе такі ознаки технологізації управ-
лінських процесів:

– розмежування, розподіл процесу оцінювання на взаємо-
пов’язані етапи, фази, процедури, операції;

– поетапність дій, спрямованих на досягнення необхідного
результату;
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– координація і синхронізація окремих етапів, процедур, що
дозволяє отримати ефект від системності і комплексності проце-
су управління;

– однозначність виконання включених процедур та операцій
оцінювання, яка виступає необхідною умовою досягнення резуль-
татів оцінювального процесу.

Основними процедурами сучасної технології оцінювання
персоналу на усіх етапах управління персоналом є такі:

– визначення цілі оцінювання в залежності від етапу управ-
ління персоналом, на якому відбувається оцінювання;

– визначення об’єкту оцінювання в залежності від етапу
управління персоналом, на якому відбувається оцінювання;

– визначення суб’єкту оцінювання в залежності від етапу
управління персоналом, на якому відбувається оцінювання;

– визначення критеріїв оцінювання персоналу у комплексі з
його професійним середовищем, особистісними здібностями і
якостями, результатами професійної діяльності і професійним
потенціалом;

– вибір і підготовка інструментарію для оцінювання персона-
лу у комплексі з методами, засобами і інструментами оцінювання;

– підготовка до оцінювання персоналу, яка включає в себе
підготовку вихідних даних, необхідних для оцінювання, а також
особисто об’єктів і суб’єктів оцінювання;

– розробка плану робіт та заходів, які забезпечують прове-
дення оцінювання персоналу;

– проведення процедури оцінювання персоналу з фіксуван-
ням результатів оцінювання;

– обробка та аналіз результатів оцінювання, розробка реко-
мендацій, і попереднє узгодження їх з об’єктом оцінювання, а та-
кож оформлення Особової картки службових оцінок або іншого
оціночного документу об’єкту оцінювання;

– узгодження результатів оцінювання і строків виконання
рекомендацій щодо їх використання з суб’єктами і об’єктами оці-
нювання; розробка заходів по реалізації рекомендацій не пізніше
місячного строку після оцінювання.

Позитивним моментом є той факт, що цикл цього алгорит-
му є замкнутим, бо розробка плану робіт по проведенню оціню-
вання персоналу та заходів, необхідних для цього, а також заходів
по використанню результатів оцінюванняперсоналу передбачає
врахування усіх особливостей того етапу управління персоналом,
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на якому відбувається його оцінювання. Тому у процесі їх розроб-
ки може виникнути необхідність уточнення задач і цілей оціню-
вання персоналу, наприклад, у зв’язку зі змінами пріоритетів діяль-
ності організації, яке в свою чергу, зумовить перегляд критеріїв і
методів оцінювання персоналу, а також організацію відповідної
підготовки до проведення його оцінювання.

При оцінюванні персоналу, крім визначених процедур оціню-
вання, мають місце ще й операції, які забезпечують проведення
цих процедур. До них відносяться такі операції:

– визначення задач і цілей конкретного етапу управління
персоналом, на якому планується оцінювання;

– визначення результатів професійної діяльності персоналу,
здібностей та якостей його особистості, професійного потенціалу;

– визначення комплексу, необхідних для даного етапу уп-
равління, методів оцінювання персоналу, розробка бланків для
фіксації результатів оцінювання, анкет, тестів, шкал, тощо;

– збір вихідних даних для оцінювання персоналу, підготов-
ча робота з об’єктом і суб’єктами оцінювання.

Така спрощена і логічна послідовність дій при підготовці і
проведенні оцінювання службовців стане в нагоді спеціалістові
служби управління персоналом будь-якої організації при розробці
технології оцінювання персоналу з урахуванням специфіки його
діяльності.

Вважається, що оцінювання результатів діяльності держав-
них службовців по виконанню планових завдань не забезпечує
об’єктивність її оцінки. Тільки разом із систематичним обліком
виконаної персоналом роботи і аналізом її якості і складності мож-
на об’єктивно оцінити діяльність службовця за будь-які проміжки
часу.

Ця робота є частиною тих функцій, які має виконувати без-
посередній керівник державного службовця. Саме від нього зале-
жить відповідність його завдань і доручень, вимогам посадової
інструкції службовця, а також результативність усіх процесів оці-
нювання персоналу.
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2. Методичне забезпечення та рекомендації
з функціонування сучасної системи оцінювання

персоналу

Розглянемо, як функціонує система оцінювання персоналу
публічної служби завдяки чіткому алгоритму реалізації її техно-
логії (рис. 2) і яке методичне забезпечення необхідне при цьому.

Отже, перший етап управління персоналом – це кадрове
планування. Воно не передбачає безпосереднього оцінювання пер-
соналу, але його оцінювання все ж має відбуватися на підставі
різних документів, бо задачі, які вирішуються на цьому етапі, сто-
суються безпосередньо персоналу, а саме: де, коли і скільки необ-
хідно державних службовців певної кваліфікації; де, коли і скільки
державних службовців підвищать свою кваліфікацію; коли і
скільки службовців потребують підвищення заробітної плати та
різних мотиваційних заходів.

Зрозуміло, що всі ці задачі і є цілями оцінювання персона-
лу. Варто підкреслити, що точне визначення цілей оцінювання на
практиці є основною проблемою, а їх не чітке визначення іноді
зводить нанівець усі людські, часові та матеріальні витрати по
проведенню процедури оцінювання персоналу.

Об’єктом оцінювання на цьому етапі є весь колектив орга-
нізації, його кількісні та якісні показники, результати його діяль-
ності.

Суб’єктами оцінювання на етапі кадрового планування є всі
підрозділи і керівники, які причетні до цієї роботи. Суб’єктами
можуть бути і усі зацікавлені члени колективу, яким прийдеться
виконувати те, що буде заплановано. Особливо важлива їх участь,
вважаємо, у розробці поточного та соціального планів.

Кількість вихідних даних на цьому етапі управління персо-
налу найбільша: штатний розклад організації, загальний обсяг
завдань, інформація про заплановані на поточний період відстав-
ки та звільнення, про наявні вакансії, про кадровий резерв, про
заплановану реорганізацію, а також особові та посадові картки,
посадові інструкції (при необхідності), стратегічний план та ре-
зультати виконання усіх попередніх планів тощо.

Критеріями такого оцінювання можна взяти критерії, які
визначають особистісний потенціал персоналу і ґрунтуються на
ключових компетентностях посади і завдання [3].
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Наприклад, професійний потенціал визначають глибокі
всебічні професійні знання, вміння, навички; здатність до рішен-
ня складних теоретичних і практичних професійних задач; висо-
кий рівень знань нормативно-правових документів професійного
профілю; здатність до систематичної цілеспрямованої самоосві-
ти; схильність до креативних та інноваційних професійних рішень;
діловий потенціал: високий рівень виконання практичних профе-
сійних задач; здатність до ефективного використання норматив-
но-правових документів у практичній роботі; здатність ефектив-
ного використання свого та чужого досвіду; мотиваційний потен-
ціал: схильність до професійного самовдосконалення; схильність
до лідерства; високий рівень особистих вимог до свого службово-
професійного росту; фізичний потенціал: вік, здоров’я, енер-
гійність та інші.

У комплексі з цими критеріями оцінювання персоналу вар-
то використати одночасно такі найбільш ефективні методи його
оцінювання: 2–3 якісних методи (документальний, описовий,
співбесіда); коефіцієнтний (кількісний); метод екстраполяції (пе-
ренесення реального стану персоналу у майбутнє).

Щодо періодичності такого оцінювання, то вона залежить
від стану персоналу, а він, як відомо, знаходиться у постійному
русі. Виходить, що і процедура оцінювання на практиці є безпе-
рервною, а її результати мають бути своєчасно відображені у різних
планах організації.

Безперервність процесу оцінювання відмічається і на
наступному етапі управління персоналом – розробці посадових
інструкцій, адже саме посадова інструкція має відображувати пріо-
ритети діяльності органу державної влади, а вони з причин, про
які говорилось вище, є дуже змінними. Ці зміни, на наш погляд,
можуть визначати відповідні профілі компетентності (професій-
но-кваліфікаційні характеристики) посад, які необхідно внести до
змісту посадової інструкції службовця.

Отже, ціль оцінювання на цьому етапі управління персона-
лом є визначення повноти і чіткості викладення усіх розділів по-
садової інструкції, а також переліку відповідних компетенцій і
компетентностей посад [8].

Об’єктом такого опосередкованого оцінювання персоналу
на даному етапі управління персоналом є державні службовці усіх
категорій посад, їх професійна діяльність та вимоги їх посад, які
мають бути відповідними.
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До суб’єктів оцінювання можна залучати увесь зацікавле-
ний персонал, але відповідальними суб’єктами є спеціалісти служ-
би управління персоналом і безпосередній керівник службовця.

У якості вихідних даних виступають профілі компетентності,
спеціальні вимоги та інструкції, які відображують специфіку діяль-
ності органу державної влади тощо.

Успіх оцінювання на цьому етапі управління персоналом
може бути забезпечений комплексним підходом до вибору методів
оцінювання. З метою залучення широкого кола суб’єктів оціню-
вання доцільно використати, окрім документального, 1–2 методи,
які базуються на експертному опитуванні (експертне оцінювання,
анкетування), а також метод узгодження, який має забезпечити
зворотній зв’язок між виконавцями (персоналом) та керівництвом
і сприяти обов’язковому використанню результатів оцінювання,
тобто, відповідним змінам посадових інструкцій або обмеженню
функцій діяльності службовців. Приклад визначення профіля ком-
петентностей конкретної посади було розглянуто вище.

Необхідно звернути увагу на те, що ця процедура оціню-
вання потребує творчого підходу до неї і немалих зусиль для ство-
рення атмосфери активної та плідної співпраці усіх суб’єктів та
об’єктів оцінювання. Успішні результати цієї роботи закладають
надійні засади для успішного функціонування персоналу на усіх
послідуючих етапах управління ним.

Підготовка до процедури оцінювання персоналу з метою
формування кадрового резерву полягає у визначенні наявності
такого кандидата в органі державної влади. У разі його відсут-
ності служба управління персоналом разом з керівництвом знахо-
дить його за її межами в установленому порядку.

Ціль оцінювання персоналу на цьому етапі управління пер-
соналом – визначити відповідність кандидата вимогам посади, для
якої створюється резерв.

Об’єкт оцінювання – кандидат на резерв.
Суб’єкти оцінювання – керівник підрозділу, де формується

резерв, керівник організації, спеціаліст служби управління персо-
налом і інші зацікавлені співробітники і, навіть, сам об’єкт.

Деякі дослідники поділяють критерії оцінювання кандидатів
до кадрового резерву на обов’язкові і бажані, що представлені у
табл. 1.

Важливим критерієм оцінювання кандидата на резерв є його
відношення до цього рішення: прагнення до цього і велике ба-
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жання відповідати посаді дає впевненість суб’єктам оцінювання
у правильності вибору.

Таблиця 1
Критерії добору кадрів до кадрового резерву

Вважається, що найбільш повну і об’єктивну інформацію
про кандидата може дати такий комплекс методів оцінювання пер-
соналу: співбесіда (з внутрішнім кандидатом) або структуроване
інтерв’ю (з зовнішнім кандидатом); тестування; будь-який експерт-
ний метод; самооцінка (резюме).

Схожою процедурою є процедура оцінювання кандидата на
вакантну посаду на наступному етапі управління персоналом –
доборі, відборі та прийомі на роботу.

Ціль оцінювання на даному етапі управління персоналу –
відбір найкращого з претендентів на вакантну посаду, який по-
вністю відповідає її вимогам і володіє необхідним професійним
потенціалом.

Об’єктом оцінювання у цьому випадку можуть бути як
внутрішній (співробітник організації, де існує вакантна посада),
так і зовнішній (не працюючий в організації) кандидат на вакант-
ну посаду.

Обов’язкові критерії Бажані критерії 
− вища освіта (документ), відповідність її знанням та вмінням 

(тест); 
− досвід управлінської роботи (запис у трудовій книжці); 
− знання директивних документів і тих, що регулюють майбутню 
сферу діяльності кандидата (результати співбесіди); 

− вільне володіння державною мовою (результати співбесіди); 
− наявність наукових, методичних, інформаційних матеріалів (бро-
шури, статті, видані або у рукописах); 

− знання проблем, вузьких місць установи, закладу у яких має на-
мір працювати кандидат до резерву (план дій); 

− відповідні психофізичні характеристики особи (сильна, врівнова-
жена, толерантна, тактовна, ретельна, ініціативна, здатна швид-
ко орієнтуватися у ситуації, аналізувати і приймати виважене рі-
шення); (результати тестування і відгуки колег по роботі, керівни-
ків та підпорядкованих осіб); 

− комунікативні навички (усні і письмові); 
− організаторсько-управлінські навички (планування та організація 
власної роботи та роботи інших); 

− соціальні навички (вміння проводити бесіди, переговори, кон-
сультації, впливати на людей); 

− інтелектуальні навички (здатність розв’язувати аналітичні проб-
леми); 

− особистісні навички (здатність працювати самостійно, приймати 
рішення тощо); 

− наявність потреби постійно вчитися 

− магістр держав-
ного управління; 

− магістр державної 
служби; 

− кандидат наук, 
доцент, професор; 

− досвід державної 
служби; 

− знання іноземної 
мови; 

− знання персональ-
ного комп’ютера 
як користувача; 

− наявність можли-
вості працювати у 
поза нормований 
час тощо 
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Суб’єктами оцінювання, згідно законодавства, є конкурсна
комісія. Для забезпечення неупередженого результату оцінюван-
ня доцільно залучати до процедури оцінювання незалежних екс-
пертів із числа представників суміжних підрозділів та організацій,
а також фахівців із центрів оцінювання персоналу (якщо дозволя-
ють фінансові можливості).

Процес оцінювання розпочинається з добору претендентів
на вакантну посаду і є непростим та відповідальним етапом робо-
ти для спеціалістів служби управління персоналом. Їм необхідно
на підставі поданих документів та попереднього спілкування з
претендентом при експертній ролі керівника зацікавленого підроз-
ділу визначити можливість його участі у конкурсному відборі.

Сам процес оцінювання кандидатів на вакантну посаду може
проходити по-різному. Так, можна розглядати кожну з особистих
якостей кандидата окремо, а саму їхню сукупність як простий
набір, підібраний з урахуванням особливостей роботи. Але мож-
на підходити до оцінювання працівника як до особистості, що в
методичному плані являє собою більш складну задачу. Сутність
проблеми полягає в тому, що на діяльність людини кожен чинник
(якість) впливає не ізольовано, а у взаємозв’язку, формуючи осо-
бистість людини.

Спрямованість самого оцінювання визначає перевагу (або
пріоритет) тих чи інших якостей працівника (фізіологічних або
психологічних рис). При цьому з різноманіття якостей працівника
необхідно виділити фундаментальні, відносно стійкі, що характе-
ризують потенціал особистості.

Отже, при відборі персоналу найчастіше приходиться мати
справу з оцінюванням особистих якостей людини на відповідність
вимогам посади.

Вихідними даними для процедури оцінювання зовнішньо-
го кандидата на вакантну посаду є нормативно установлений комп-
лект документів і інші документи, які дають повну уяву про спе-
ціальні вимоги вакантної посади до претендента.

Підготовка до цієї процедури потребує певних зусиль та часу
і зводиться до:

– розробки нової або уточнення існуючої посадової
інструкції (при необхідності) з метою складання професійного
портрета кандидата на вакантну посаду за допомогою професій-
но-кваліфікаційних характеристик посад;

– розробка анкет, тестів, структурованих інтерв’ю, тощо;
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– розробка форм бланків для фіксації та представлення ре-
зультатів оцінювання (при необхідності).

Загальні вимоги до кандидата на вакантну посаду, як вважа-
ють дослідники, мають охоплювати такі характеристики: фізичні
дані (зовнішній вигляд, мовні характеристики, вікові обмеження,
стать); кваліфікація (освіта, досвід, необхідна професійна підго-
товка та кваліфікація, інші необхідні навички та знання); інтелект
(певний рівень розумових здібностей, інтелекту); спеціальні
здібності (технічні, вербальні, математичні, аналітичні, креативні);
якості особистості (толерантність, сумлінність, відповідальність);
лідерство (здатність до організації командної праці); інтереси (гро-
мадська, фізична активність); зовнішні чинники (сімейний стан,
житлові умови); здатність до самоконтролю, та контролю взагалі.

Для зовнішніх кандидатів науковці вважають найбільш при-
вабливим метод резюме (рекомендація самого себе) за запропоно-
ваними складовими: мотиви, які зумовили вибір вакантної поса-
ди; досвід роботи, подібний вакантній посаді; відношення до інно-
ваційних методів роботи та самоосвіти; досвід спілкування з людь-
ми; стан здоров’я та житлові умови, сімейний стан; відношення
до можливих випадків ненормованого робочого дня (у звітній пе-
ріод) та командировок, тощо. Якщо після цієї оціночної процеду-
ри залишаються невизначеними необхідні якості особистості
кандидата на вакантну посаду, можна провести з ним співбесіду у
формі інтерв’ю, задавши питання, які залишилися невисвітленими.

Необхідні знання Конституції України, Закону України “Про
державну службу” та інших директивних документів і спеціаль-
них знань можна перевірити за допомогою тестів. Така спрощена
і невимушена форма конкурсного іспиту кандидата на вакантну
посаду дасть, на нашу думку, більш об’єктивну і повну інформа-
цію про нього і його професійний потенціал, ніж традиційні іспи-
ти на знання нормативно-правової бази публічної служби взагалі і
вакантної посади зокрема.

Висновки за результатами оцінювання внутрішнього канди-
дата фіксуються, узагальнюються, аналізуються і заносяться до
Особової картки службових оцінок. У разі призначення на посаду
зовнішнього кандидата, на нього оформлюється Особова картка
службових оцінок, в неї заносяться результати оцінювання і вона
залучається до його особової справи.

Після прийняття рішення про прийом кандидата на посаду
починається його трудова адаптація, яку також неможливо прой-
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ти без оцінювання. Ціль оцінювання персоналу на цьому етапі
управління персоналом – вчасно визначити ті питання адаптацій-
ного процесу, які потребують допомоги у їх розв’язанні від безпо-
середнього керівника, співробітників та спеціалістів служби уп-
равління персоналом. Саме вони виступають суб’єктами цього
процесу, а також гарантами його об’єктивності.

Щоб глибше зрозуміти усі аспекти оцінювання персоналу
на етапі адаптації та управління нею, розглянемо види адаптації і
чинники, які на них впливають (табл. 2).

Таблиця 2
Аспекти трудової адаптації

Така велика кількість аспектів цього процесу та чинників,
які на них впливають, ускладнюють процес оцінювання службов-
ця, але керуючись алгоритмом реалізації цього процесу і принци-
пом його безперервності, можна швидко, об’єктивно і результа-
тивно оцінити адаптаційний стан нового співробітника.

Нагадаємо, що трудова адаптація це багатоаспектне явище,
що включає:

1. Соціальну адаптацію, отримання інформації про цінності,
норми організації, її формальних і неформальних групах, лідерах,
знайомство і включення у систему ділових і особистісних взаємо-
відносин у колективі.

2. Організаційну адаптацію, при який відбувається усвідом-
лення службовцем своєї ролі у загальновиробничому процесі. Це
відбувається при знайомстві з особливостями діяльності підроз-
ділу, його місцем у загальноорганізаційній структурі, режимом ро-
боти, системою управління, а також з механізмом функціонуван-
ня всієї організації.

3. Професійну адаптацію, яка характеризується засвоєнням пев-
ного рівня професійних знань, умінь, навиків співробітництва, фор-
муванням необхідних якостей і позитивного ставлення до своєї праці.

4. Психофізіологічну адаптацію, пристосування до нових
психічних і фізичних навантажень, до умов діяльності, режиму
роботи і відпочинку.

Професійний Організаційний Соціально-
психологічний Економічний Психо- 

фізіологічний 
Чинники, які на них впливають 

Характер  
і зміст роботи 

Структура орга-
нізації та система 
службових зв’язків 

Норми 
відносин  
у колективі 

Розмір заро-
бітної плати  

та матеріальних 
заохочень 

Режим  
та умови 
праці 
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5. Економічну адаптацію, яка характеризує його моти-
ваційних стан.

Почнемо з професійного аспекту трудової адаптації, в яко-
му суб’єктом оцінювання початківця є його безпосередній керів-
ник. Керуючись ціллю оцінити готовність нового співробітника до
самостійної роботи, він аналізує результати його роботи за короткі
проміжки часу і допомагає йому удосконалити професійні можли-
вості (знання, навички та необхідні в роботі якості особистості).
Окрім такого оцінювання результатів роботи варто використати ще
й такі методи, як самозвіт та співбесіда, які додають більше інфор-
мації та об’єктивності. До речі, такий метод оцінювання як співбе-
сіда, можна використовувати для всіх аспектів адаптації і багатьма
суб’єктами, тому, що при цьому встановлюється зворотній зв’язок
між новачком і колективом. До універсальних методів оцінювання
цього етапу можна віднести і метод аналізу конкретних ситуацій,
які мають місце під час будь-якої адаптації, а особливо важливо, під
час спілкування (соціально-психологічний аспект) та пристосуван-
ня до умов праці (психологічний аспект адаптації).

Результати і висновки оцінювання нового співробітника під
час його трудової адаптації, яка не повинна перевищувати 2–3 мі-
сяців, заносяться до його Особової картки службових оцінок, із за-
значенням чітких термінів визначених заходів, і узгоджується з ним.

Отже, ціль цього оцінювання – визначити мотиви, які спо-
нукають службовця як об’єкта, до результативної професійної
діяльності та професійного самовдосконалення, а також відпо-
відність його трудового внеску у загальний досягнутий результат
і грошової або іншої компенсації.

Суб’єктами у цій процедурі оцінювання можуть бути без-
посередній керівник об’єкту оцінювання, служба управління пер-
соналом, зацікавлені співробітники і, навіть, сам об’єкт.

Критерії оцінювання персоналу на цьому етапі управління
зводяться до визначення його професійного типу із визначеного
науковцями ряду, як-то: адміністративно-пристосувальний, який
знає своє місце у ієрархічній структурі і прагне триматися за ньо-
го усіма засобами; службово-кар’єрний, який прагне до професій-
ного вдосконалення шляхом самоосвіти, переймання досвіду, креа-
тивного підходу до роботи; соціальний, який прагне до розши-
рення сфери особистого впливу та контролю.

В залежності від визначеного професійного типу, поділяють-
ся мотиви його трудових досягнень: мотиви кар’єри; мотиви про-
фесійного самовдосконалення.
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При оцінюванні мотиваційних показників доцільно корис-
туватися будь-яким комплексом методів, але суб’єкти оцінювання
мають бути підготовлені до процесу оцінювання. На практиці цей
етап може бути суміщений з будь-яким безпосереднім оцінюван-
ням персоналу, але результати такого оцінювання слід зафіксува-
ти в Особовій картці кожного службовця.

Результати оцінювання мотиваційного стану персоналу знач-
но поліпшать управління персоналом на етапі його службово-про-
фесійного просування. Разом з результатами оцінювання претен-
дентів на таке просування вони складають підґрунтя для відповід-
ного кадрового рішення.

Цілі, суб’єкти, критерії та методи оцінювання на цьому етапі
такі ж, як і на етапі формування кадрового резерву.

Не менш важлива і відповідальна задача управління персо-
налом – забезпечення службово-професійного розвитку персона-
лу, який, в основному, пов’язаний з підготовкою, перепідготовкою
та підвищенням кваліфікації, здобуттям нових знань, вмінь, нави-
чок та нового досвіду. Таке навчання обов’язкове у трьох випад-
ках: при прийомі на роботу; при зміні характеру роботи; у випад-
ку визначення в процесі оцінювання недостатності знань і навиків
для результативного виконання роботи.

Як бачимо, усі три випадки пов’язані з оцінюванням персо-
налу. І хоча оцінювання персоналу на предмет необхідності тако-
го навчання у цих випадках проводилося на попередніх етапах
управління персоналом (адаптація службовця; кадровий резерв,
службово-професійне просування; щорічна оцінка та атестація
персоналу), та саме на цьому етапі служба управління персона-
лом проводить заключне і найвідповідальніше його оцінювання з
метою визначення: яка програма навчання більш повно охопить
усі проблемні галузі знань, щоб сприяти здобуттю службовцями
нових знань, вмінь, навичок та нового досвіду; які результати на-
вчання і яка ефективність навчальних програм. Саме ці питання і
є ціллю даної процедури оцінювання. При цьому, у першому ви-
падку об’єкт оцінювання – службовець, а у другому – службовець
і навчальна програма (документ).

Із методів оцінювання персоналу при цьому дослідники ви-
діляють співбесіду безпосереднього керівника і спеціаліста служ-
би управління персоналом з об’єктом оцінювання.

Результати оцінювання персоналу на цьому етапі управ-
ління персоналом, а також рекомендації щодо їх використання
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заносяться до Особової картки службових оцінок державного
службовця.

Завдяки комплексності і безперервності процесу оцінюван-
ня персоналу на всіх попередніх етапах управління з’являється
можливість поліпшити оціночні процедури наступного етапу уп-
равління – щорічного оцінювання та атестації персоналу. Підґрун-
тям для такого поліпшення є наявність Особової картки службо-
вих оцінок у кожного державного службовця з усіма результатами
його попередніх оцінювань.

Отже, ціль оцінювання на цьому етапі є аналіз результатів
його діяльності, трудового потенціалу, необхідності у навчанні та
відповідності службовця вимогам посади.

Поточне періодичне оцінювання службовців складається з
таких етапів:

1. Оцінювання результатів роботи і чинників, що визнача-
ють ступінь їх досягнення.

2. Аналіз динаміки результативності діяльності за певний
період, а також динаміки стану чинників, що впливають на до-
сягнення результатів. Оцінювання працівника після певного пе-
ріоду роботи відкриває великі можливості у виборі напрямків
аналізу, що повинні бути повною мірою реалізовані. Якщо при
прийомі на роботу була проведена досить серйозна перевірка
ступеня наявності у службовця тих чи інших якостей, то у дано-
му випадку слід пов’язати оцінювання особистих якостей, діло-
вих якостей і результатів діяльності. Якщо при відборі кандида-
та на посаду оцінювався його потенціал, то після певного періо-
ду роботи у посаді варто виявити, як ці можливості були ним
реалізовані.

Щоб службовець міг реалізувати свої можливості, йому по-
винні бути створені відповідні умови: умови праці, застосовувана
система оплати і стимулювання творчої діяльності, можливості
для реалізації очікувань службовця від роботи в даній посаді і в
даній організації тощо. Звідси логічно випливає необхідність вклю-
чення в оцінювання самого службовця і ступеня використання його
потенційних можливостей.

Аналіз повинен дати відповідь, чиєї більше провини в тому,
що службовець, який володіє гарними якостями для виконання
даного виду діяльності, має середні результати: він сам (відсутність
інтересу до роботи, зниження вимогливості до себе і т.д.) чи органі-
зація (відсутність належних умов для результативної роботи).
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При акцентуванні уваги в ході оцінювання на результатах
діяльності персоналу необхідно мати чітке уявлення про те, які ре-
зультати піддаються оцінюванню, чи є вони наслідком особистих
трудових зусиль конкретного службовця (пряме оцінювання). Якщо
ж результати є плодом колективних зусиль, то чи можливо викори-
стання непрямого оцінювання діяльності конкретного службовця.

Якщо стоїть задача оцінювання особистих якостей службов-
ця, то необхідно визначити: які якості вибрати з великого їх пере-
ліку; які якості вважаються основними для нього або характерни-
ми для певної категорії співробітників; чи допоможуть обрані
якості об’єктивно оцінити увесь персонал з використанням однієї
методики або для кожної групи співробітників набір якостей по-
винен бути своїм і т.д.

Об’єкт оцінювання – кожний службовець організації, без
виключення. Суб’єкти оцінювання – атестаційна комісія (при ате-
стації), безпосередній керівник, спеціаліст служби управління
персоналом та широке коло зацікавлених співробітників усіх ка-
тегорій посад і сам об’єкт оцінювання.

Вихідними даними для оцінювання можуть бути: необхідна
нормативна документація за напрямком діяльності; посадова
інструкція; необхідна особова документація (Особова картка служ-
бових оцінок, характеристика безпосереднього керівника, особи-
стий план роботи на звітній період, тощо); зафіксовані об’єм і
якість роботи за звітній період тощо.

За основу для оцінювання можна взяти рамкові критерії оці-
нювання службовців різних категорій посад і доповнити їх спе-
ціальними критеріями відповідно пріоритетам діяльності органі-
зації. Згідно останнім науковим публікаціям, прогресивним мето-
дом такого оцінювання персоналу в європейських країнах є співбе-
сіда об’єкту з безпосереднім керівником за участю спеціаліста
служби управління персоналом, що забезпечить колегіальність і
об’єктивність при визначенні оцінки об’єкту та забезпечить квалі-
фіковане фіксування результатів і висновків оцінювання до Осо-
бової картки службових оцінок об’єкту оцінювання. У цьому
оцінюванні можуть брати участь у якості експертів зацікавлені
співробітники, що значно збільшить об’єм інформації про об’єкт
оцінювання і підвищить об’єктивність його оцінки.

Якщо розглянути цілі щорічного оцінювання персоналу гра-
фічно зображені дослідницею Л.Пашко на рис. 3, можна зробити
висновок про поливалентний характер цього процесу.



25

Рис. 3. Цілі щорічного оцінювання державних службовців

Шкали оцінювання персоналу за визначеними профілями
компетентності можуть бути різними, але найбільш визнаною є
п’ятибальна, яка наведена нижче (табл. 3).

Таблиця 3
Таблиця для визначення бальної оцінки критеріїв

оцінювання, які наведені у графах 3, 4, 5, 6 Особової картки
службових оцінок

Акт управління 

Акт ділового підтримуючого спілкування 
 
 

Заохочення оцінюваного за результатами співбесіди 

Щорічна 
оцінювальна 
співбесіда-
зустріч 

Розвиток кар’єри 
оцінюваного 

Ретроспективний аналіз 
звітного періоду в 

діяльності оцінюваного 

Попереднє 
обговорення 
“правил гри” 
оцінювальної 
зустрічі 

Відвертий обмін 
думками щодо 
професійної 

ефективності обох 
співрозмовників 

Конструктивний діалог між оцінювачем та оцінюваним 

Перспективне 
формулювання 
конкретних цілей, 
завдань, засобів на 
наступний період 

діяльності оцінюваного 

Визначення 
необхідності 
проходження 
оцінюваним 
додаткового 
професійного 
навчання 

Копетентність 
(складова) Критерії оцінювання Шкала 

оцінок 
1 2 3 

Компетентність 
посади 
(Професійні 
знання) 
 

Володіє глибокими, надійними та різнобічними знаннями; 
креативне мислення дозволяє вирішувати складні задачі 
теоретичного характеру у професійній галузі 

5,0 

Володіє твердими і системними знаннями; здатний до 
рішення теоретичних задач професійного характеру 

4,5–4,0 

Володіє професійними знаннями, які дозволяють задовільно 
вирішувати задачі професійного характеру 

3,5–2,5 

Володіє поверхневими знаннями, які не дозволяють само-
стійно вирішувати професійні задачі 

2,0–1,0 
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1 2 3 
Компетентність 
посади 
(Професійні 
вміння і 
навички) 

Володіє високо розвинутими вміннями і навичками, які забез-
печують виконання на високому рівні практичних задач про-
фесійного характеру 

5,0 

Володіє розвинутими вміннями і навичками, які забезпе-
чують необхідний рівень компетентності у рішенні профе-
сійних задач 

4,5–4,0 

Володіє задовільними вміннями та навичками, які забезпе-
чують рішення професійних задач на достатньому рівні за 
допомогою керівника 

3,5–2,5 

Володіє слабкими вміннями та навичками, які потребують від 
керівника постійного контролю за його професійною 
діяльністю 

2,0–1,0 

Ключова 
компетентність 
(Знання 
документів, які 
регламентують 
службову 
діяльність) 

Володіє глибоко і всебічно знаннями керівних документів і 
вправно користується ними в практичній діяльності. Здатен 
до самостійної розробки нормативних документів 

5,0 

Володіє добре знаннями керівних документів і прагне до їх 
використання у практичній діяльності 

4,5–4,0 

Володіє задовільними знаннями керівних документів і у 
практичній діяльності іноді порушує їх вимоги 

3,5–2,5 

Володіє поверхнево знаннями керівних документів, у 
практичній діяльності не завжди дотримується, а іноді грубо 
порушує їх вимоги 

2,0–1,0 

Ключова 
компетентність 
(Здібності 
накопичення  
та оновлення 
професійного 
досвіду) 
 

Має здібності до активного, цілеспрямованого, систематич-
ного і результативного накопичення та оновлення профе-
сійного досвіду, що дозволяє підтримувати і реалізовувати 
інновації у професійній галузі 

5,0 

Має здібності до старанного і результативного накопичення 
професійного досвіду, що дозволяє реалізовувати новатор-
ський підхід до рішення професійних задач 

4,5–4,0 

Професійний досвід накопичує та оновлює за мірою необхід-
ності, тому результати професійної діяльності задовільні і 
відрізняються консерватизмом 

3,5–2,5 

Професійний досвід накопичує повільно і майже не оновлює, 
тому результати професійної діяльності дуже слабкі 

2,0–1,0 

Компетентність 
завдання 
(Ступінь 
реалізації 
досвіду на 
посаді, яку 
займає) 

Посадові обов’язки виконує високоякісно і постійно пере-
вищує посадові вимоги 

5,0 

Професійний досвід відповідає вимогам посади, тому з 
посадовими обов’язками справляється добре 

4,5–4,0 

Можливості накопичення професійного досвіду не вичерпані, 
тому вимогам посади в основному відповідає, але посадові 
обов’язки іноді виконує не якісно  

3,5–2,5 

Професійний досвід не достатній, тому необхідної якості 
виконання посадових обов’язків не досягнуто 

2,0–1,0 

Ключова 
компетентність 
(Здібність 
висловлювати 
свої думки) 

Завжди висловлює чітко, логічно і повно 5,0 
Висловлює добре, чітко і зрозуміло 4,5–4,0 
Висловлює достатньо чітко і зрозуміло 3,5–2,5 
Висловлює недостатньо чітко і зрозуміло 2,0–1,0 

Компетентність 
посади (Обсяг і 
якість викону-
ваної роботи) 
 

Видатна продуктивність праці і видатний вклад у роботу 5,0 
Постійно забезпечує високі обсяги і працює на рівні високих 
вимог 

4,5–4,0 

Виконує задовільний обсяг роботи і звичайно забезпечує 
необхідну її якість 

3,5–2,5 

Має тенденцію не вкладатися в строки і часто не справ-
ляється з обсягом робіт та їх якістю 

2,0–1,0 

Продовження табл. 3
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Але навіть дуже вдалі наукові розробки по окремим напрям-
кам роботи з персоналом не дадуть необхідного результату, якщо
не буде комплексного підходу до цієї роботи. Тому реалізація кон-
цепції управління персоналом організації потребує системного
наукового супроводження, яке базується на високому професіо-
налізмі керівництва та спеціалістів служби управління персона-
лом, а всі заходи по удосконаленню цієї роботи мають базуватися
на результатах оцінювання персоналу.

Особливо важливе використання таких результатів на най-
складнішому етапі управління персоналом – відставки або звіль-
ненні персоналу, яке часто відбувається за об’єктивними чинни-
ками: економічними – зумовленими господарською кон’юнктурою,
високими витратами на утримання персоналу, тощо; технічними –
зумовленими впровадженням досягнень науково-технічного про-
гресу; організаційними – зумовленими змінами організаційних
структур, повноважень, напрямку діяльності, тощо. Суб’єктивні
чинники ми не розглядаємо: відставка або звільнення за власним
бажанням, невиконання трудових обов’язків, тощо. Складність
оцінювання цього процесу полягає в необхідності аналізу причин,
що вимагають звільнення частини персоналу, і в деяких випадках
усунути їх; визначити справжні потреби у звільненнях та їх масш-
таби; не втратити висококваліфікованих працівників, які можуть
знадобитися організації в майбутньому.

Закінчення табл. 3

1 2 3 
Компетентність 
посади (Рівень 
відповідаль-
ності) 

Дуже відповідальний і надійний у роботі 5,0 
Добре зарекомендував себе як надійний у роботі 4,5–4,0 
Відповідальність у роботі на необхідному рівні 3,5–2,5 
Ненадійний у роботі 2,0–1,0 

Компетентність 
посади (Рівень 
особистісних 
якостей) 

Інтелігентний, вихований, відмінно володіє собою 5,0 
Вихований, добре володіє собою 4,5–4,0 
Достатньо вихований, володіє собою на необхідному рівні 3,5–2,5 
Недостатньо вихований, іноді не володіє собою 2,0–1,0 
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3. Кадровий моніторинг як інструмент оцінювання
кадрового потенціалу організації

Відомо, що оцінювання службовця може проводитися у ста-
тиці (на певний момент часу, наприклад, при тестуванні) і у ди-
наміці (протягом тривалого періоду часу). Останній підхід дає
більш об’єктивну інформацію про персонал. Саме на такому
підході будується практика просування кадрів в Японії. Ротація
робочих місць, переміщення працівника по різних видах робіт і
посадах, повільне просування по службі як методи реалізації стра-
тегії управління персоналом дозволяють сформувати систему оці-
нювання професійних якостей працівників, виходячи з довго-
строкової перспективи з урахуванням накопичених даних про по-
ведінку і результати роботи – кадрового потенціалу.

Кадровий моніторинг – це процес систематичного та безпе-
рервного збору інформації про кадровий потенціал організації.
Основним завданням кадрового моніторингу є вияв проблемних
ситуацій з працівниками, що за якими-небудь умовами не відпові-
дають існуючим або запланованим вимогам, що дозволяє вирішу-
вати питання кадрового потенціалу.

Організація, яка проводить політику оптимального викорис-
тання здібностей і якостей свого персоналу, повинна постійно
оцінювати якість кадрового потенціалу. Це може бути досягнуто
шляхом узагальнення результатів оцінювання індивідуальних
здібностей і якостей співробітників і отримання агрегованих ре-
зультатів їх оцінювання. Багаторазові агреговані результати оці-
нювання персоналу дозволяють виявити динаміку характеристик
кадрового потенціалу організації.

Діагностика кадрового потенціалу виконується з метою ви-
значення шляхів поліпшення рівня використання існуючого
кадрового потенціалу та розвитку носія. Відповідно такому підходу
діагностика потребуватиме відмінних від вартісної оцінки етапів
виконання та складу показників. У цьому плані цікавим є досвід
великих американських та японських корпорацій, де персонал
структурується за характерними ознаками у кожному структурно-
му угрупуванні, виділяється кадрове ядро, яке визначає якість усьо-
го угрупування, ядро аналізується окремо за кожною особою, в
розвиток якої підприємство (корпорація, фірма) планує вкладати
гроші. Найчастіше ядро визначається за угрупуванням по катего-
ріям (спеціалісти, управлінський персонал тощо). Згідно інозем-



29

ному досвіду, визначені наступні етапи діагностики з переходом
від аналізу структури організації взагалі до вивчення окремих пред-
ставників ядра:

1. Виділення певних службовців як ядра в підрозділі чи
організації та планування його розвитку (навчання, підвищення
кваліфікації, просування за посадою, стажування, формування як
ведучого працівника відповідного структурного підрозділу, тощо).

2. Проектування оптимальної структури організації в ди-
наміці її розвитку.

3. Визначення відхилень структури від оптимальної для даної
організації та планування заходів її коригування з визначенням
необхідних витрат та джерел фінансування.

4. Визначення причин негативних якісних змін та планування
організаційних заходів нейтралізації небажаних факторів впливу
або сприяння дії позитивних факторів.

5. Планування заходів забезпечення відновлення носія кад-
рового потенціалу в часі та координації його розвитку з розвитком
організаційно-технічної бази організації (перепідготовка, підви-
щення кваліфікації ,залучення зовнішніх фахівців, повторна рота-
ція персоналу).

6. Планування поточних та капітальних витрат на реформу-
вання (або формування нового) кадрового потенціалу у загально-
му плані розвитку організації та підтримки раціонального рівня
плинності кадрів. До капітальних витрат у цьому аспекті можна
віднести створення навчальної бази, тренувальних та спортивних
споруджень, санаторно-профілактичної бази. Поточні витрати
включають впровадження нових систем оплати та стимулювання
праці, витрати на навчання та перекваліфікацію, стимулювання
виконання суміжних професійних обов’язків таке інше.

7. Визначення вартості контрактів ведучих спеціалістів, за-
лучення спеціалістів за новими напрямками розвитку, обмін спе-
ціалістами з організаціями, які є стратегічними партнерами.

Специфіка діагностики кадрового потенціалу організації є
такою, що визначити всі фактори та напрямки не представляється
можливим, тому у переліку етапів, наведеному вище, вказані лише
основні показники та напрямки, тим більш, що за специфікою кон-
кретної галузі вони можуть бути інші.

Рівень діагностики кадрового потенціалу змінюється за сту-
пенем зменшення рівня агрегованості ресурсу: повний обліковий
склад організації, підрозділу, групи, окремої особи тощо. На кож-
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ному рівні агрегованості існують власні показники, характерні
лише для вказаного рівня. Індивідуальні характеристики окремих
працівників відображують головним чином професійні якості та
головні риси особистості, тоді як групові характеризують здатність
об’єднаного ресурсу виконувати поставлені перед ними завдання.
Тому основна проблема діагностики кадрового потенціалу  визна-
чення та встановлення переліку показників, що потребують ана-
лізу на кожному рівні агрегування. Цей перелік показників і кри-
теріїв може відрізнятись не тільки між рівнями, але й на одному
рівні, в залежності від мети проведення діагностики, специфіки
галузі, загальноекономічних умов, у яких вона проводиться.

На першому рівні діагностики необхідно виділити показни-
ки, що характеризують кадровий потенціал організації в цілому.
Це дозволить виявити загальні відхилення від оптимуму структу-
ри персоналу організації, які потребують особливої уваги у ході
подальшої діагностики. Найчастіше на рівні організації аналізу-
ється структура кадрів. Для такого аналізу характерне викорис-
тання методів порівняння аналізованої структури з еталоном, існу-
ючим аналогом, типовою структурою, побудованою за нормати-
вами управління, а також результатний підхід, де окремий вклад
трудових ресурсів виділити практично неможливо і недоцільно.

На другому рівні діагностується група службовців. При ве-
ликій різноманітності методів діагностики, пов’язаної головним
чином з характером функцій, що виконує група, засновані вони
здебільше на порівнянні з нормативом, еталоном, середньостати-
стичним показником. Діагностується звичайно не весь кадровий
склад за групами, а тільки ті групи, які виконують важливі для
існування організації функції. Групи можуть пересікатися (наприк-
лад, одна людина може потрапити до групи перед пенсійного віку,
групи проблемного стану здоров’я та групи працівників, що вико-
нують важливі функції). В даному випадку слід подбати про
підтримку, лікування, підготовку дублера та заміни, і це складає
перехід до наступного рівня діагностики.

На третьому рівні діагностується кадровий потенціал окре-
мого службовця, для чого потрібно провести такі заходи, як попе-
реднє “розсіювання” персоналу по групах, статистичну обробку
отриманих результатів та виявлення кадрового ядра й проблем-
них груп, які можуть приєднатися до ядра або деградувати. Кожна
особа з вказаних угруповань потребує особливої уваги, плануван-
ня заходів розвитку та визначення необхідного та можливого рівня
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фінансування, прийняття рішення щодо переміщення на іншу по-
саду, допомоги або звільнення.

Розглянемо за допомогою графічного способу оцінювання
потенціалу окремого співробітника за відомою класифікацією
здібностей і якостей службовця:

– інтелектуальні (свідчать про рівень професіоналізму);
– ділові (свідчать про організаторські здібності);
– психофізіологічні (свідчать про волю, темперамент, фізич-

ний стан);
– комунікаційні (свідчать про стиль спілкування) на рівні па-

раметрів певного стандарту (визначаються дослідницьким шляхом).
Побудуємо діаграму (рис. 4) в якій ряд 1 фіксує результати,

які очікуються, а ряд 2 – актуальні результати, отримані після оці-
нювання службовця. Оцінка кадрового потенціалу службовця уза-
гальнена у табл. 4.

Рис. 4. Порівняння актуальних здібностей і якостей з тими,
що очікуються (І – інтелектуальні, Д – ділові,
П – психофізіологічні, К – комунікаційні)

Аналіз даних у цьому прикладі дозволяє відмітити недо-
статній рівень інтелектуального та комунікаційного потенціалу,
відповідність ділових показників і перевищення психофізіологіч-
них якостей. У рамках атестаційної оцінки можна говорити про
умовну відповідність здібностей і якостей службовця вимогам
посади. Діагностична оцінка визначить напрямок необхідного ко-
регування роботи – підвищення інтелектуального і комунікацій-
ного потенціалу шляхом впливу на фактори, які їх визначають.
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Таблиця 4
Оцінка кадрового потенціалу службовця

Узагальнюючи отримані значення на рівні підрозділів, а
потім і організації в цілому, отримаємо агреговані оцінки якості
кадрового потенціалу організації, які на діаграмі можна показати
наступним чином (рис. 5).

Рис. 5. Порівняння очікуваного і актуального потенціалу

Аналіз даної діаграми вказує на недостатній рівень кадро-
вого потенціалу організації за комунікаційним параметром. При
цьому це відхилення може мати місце лише в одному підрозділі
організації, що видно з діаграми (рис. 6).

Рис. 6. Діагностика за параметром

 І Д П К 
Ряд 1 (результати, які очікуються) 4 4 4 5 
Ряд 2 (актуальні результати) 3 4 5 4 
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Розглянемо тепер результати кадрового моніторингу, які
дозволяють від слідкувати динаміку і прогнозувати зміни якості
кадрового потенціалу організації при умові продовження вибра-
ної кадрової політики (рис. 7).

Рис. 7. Результати кадрового моніторингу

Відмічене на рис. 7 зростання кадрового потенціалу органі-
зації може, між іншим, супроводжуватися відносним зменшенням
якості кадрового потенціалу в окремих підрозділах за конкретни-
ми показниками, тому слід узагальнені оцінки аналізувати поряд
з діагностичними показниками за підрозділами і за окремими па-
раметрами.

Отже, кадровий моніторинг забезпечує не тільки прогнозу-
вання змін якості кадрового потенціалу, а й суб’єкт управління
персоналом інформацією, яка може бути використана для обґрунто-
ваності і об’єктивності своїх управлінських дій. При цьому оці-
нювання персоналу і кадрового потенціалу організації є механіз-
мом зворотного зв’язку в управлінні персоналом організації.

Щоб публічна служба могла не тільки результативно пра-
цювати в сучасних умовах життя нашого суспільства, а й позитив-
но на нього впливати, необхідно при управлінні персоналом всю
увагу зосередити на такому важливому внутрішньому ресурсі
організації, як кадровий потенціал.

Дослідниками доведено, що оцінювання кадрового потен-
ціалу лежить в основі діагностики всієї системи управління персо-
налом. Така діагностика дає уявлення про сильні і слабкі сторони
організації, її ресурсах, потенційних можливостях, потребах пер-
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соналу, вказує, які складові системи(розглянуті вище) не працю-
ють або недооцінюються.

Отже, сутність діагностики системи управління персоналом
полягає у оцінюванні відповідності кадрового потенціалу органі-
зації її цілям і стратегії розвитку; діагностиці причин виникнення
проблем з вини персоналу, а також оцінюванні їх важливості та
можливості вирішення; формулюванні конкретних рекомендацій
для керівництва і служби управління персоналом по їх усуненню.

Цілі діагностики системи управління персоналом:
1. Виявлення і формування команди.
2. Оптимізація структури організації.
3. Перевірка надійності функціонування організації.
4. Виявлення напрямків розвитку організації або її реорганізації.
5. Виявлення недоліків управління персоналом і розробка

заходів для їх усунення тощо.
Комплекс діагностичної діяльності передбачає ряд послідов-

них процедур, які дозволяють отримати інформацію про пробле-
ми розвитку системи управління персоналом в організації. Вибір
методу діагностичного дослідження визначається його цілями, а
також особливостями об’єкта вивчення та етапом діагностичного
процесу. С початку вивчаються різні документальні джерела,
зовнішнє середовище, потім проводиться анкетування персоналу
організації та його інтерв’ювання.

Перелік питань, необхідних для діагностики організації,
виходить із специфіки її діяльності та внутрішніх і зовнішніх
зв’язків.

Науковцями визначена комплексна модель діагностики функ-
ціонування кадрової технології в організації, яка включає такі два
напрямки:

1. Діагностика організації робіт служби управління персо-
налом. Якщо така служба відсутня в організації, то діагностуються
ті підрозділи чи групи, які є носіями функції управління персона-
лом. Показниками, що підлягають діагностиці є такі: склад, струк-
тура, підпорядкованість кадрової служби; якісний склад співробіт-
ників, які виконують функції управління персоналом; співвідно-
шення чисельності цих співробітників і загальної чисельності
працівників в організації; заробітна плата тих співробітників, які
виконують функції управління персоналом.

2. Поетапна діагностика кадрової технології та її інструмен-
тарію. Кадровий потенціал можна розглядати і в більш вузькому
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розумінні – в кількості тимчасово вільних або резервних трудо-
вих місць, які потенційно можуть бути зайняті спеціалістами в
результаті їх розвитку або навчання. Управління кадровим потен-
ціалом повинно сприяти стабільності якісної специфіки діяльності,
удосконаленню розвитку персоналу. При розробленні програми
управління кадровим потенціалом варто враховувати такий фак-
тор, як довгостроковий кадровий потенціал. Він включає в себе
співробітників , які можуть вирішувати задачі розвитку організації.

При цьому виділяють дві основні складові довгострокового
потенціалу: поточний і цільовий накопичувальний. Поточний кад-
ровий потенціал являє собою персонал, який займається рішен-
ням звичних поточних задач організації. Тоді як цільовий накопи-
чувальний має вирішувати задачі стратегічного розвитку органі-
зації, її конкурентоспроможності і є резервом, який потребує своєї
системи управління.

З точки зору процесу формування та використання, можна
розширити характеристику довгострокового потенціалу. По-пер-
ше, це вже частково створений у минулому кадровий потенціал,
який об’єктивно необхідний для функціонування організації. По-
друге, це приріст загального кадрового потенціалу, який має місце
впродовж певного періоду часу. З певною долею умовності можна
припустити, що цей приріст кадрового потенціалу ще не повністю
реалізований і являє собою найбільш перспективну частину за-
гального потенціалу. Ці характеристики кадрового потенціалу гра-
ють важливу роль при розробленні програми управління ним. У
першу чергу, це стосується питань професійного розвитку та на-
вчання персоналу.

У перспективі актуальною стає задача управління кадровим
потенціалом, впровадження інноваційних кадрових технологій
оцінювання персоналу та розвитку інформаційної бази для прий-
няття правильних і своєчасних управлінських рішень.

Враховуючи усе вищезазначене, можна виділити узагальню-
ючі ключові фактори успіху в управлінні кадровим потенціалом –
це інноваційна та стратегічна спрямованість кадрової політики
організації; наявність системи соціальних гарантій для кожного
службовця; дослідження та аналіз вдалого закордонного досвіду;
постійний розвиток кадрового потенціалу як окремого співробіт-
ника, так і усього персоналу; орієнтація на особистісні характери-
стики кожного службовця.
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4. Cоціально-психологічний аспект оцінювання
персоналу

У процесі оцінювання службовців, як вважають дослідни-
ки, слід враховувати соціально-психологічні особливості кожного
з них, які пов’язані з його вродженими властивостями як особис-
тості та набутими впродовж роботи внаслідок взаємодії з іншими
членами колективу.

В сучасному світі проблема розкриття і використання осо-
бистісного психологічного ресурсу є актуальною для людей будь-
яких професій, для державних службовців зокрема, оскільки вони
повинні володіти собою і самостійно керувати внутрішніми ре-
сурсами власної психіки в будь-яких умовах.

Людина народжується з певним потенціалом життєвої сили
та енергії, який проявляється в ході соціалізації, набуває відповід-
ної форми життєво важливих психологічних процесів. Саме ці
стійкі структурні особливості людини складають характерні риси
її індивідуальності. Науковці вважають, що основними ресурса-
ми потенціалу особистісної сили які має кожна людина є: ресурс
оптимізму, ресурс прийняття рішень, ресурс генеративності, ре-
сурс масштабності, ресурс буття “тут і зараз”, ресурс подолання
труднощів.

Використання власного психологічного ресурсу робить не-
можливе – реальним. Цінність використання особистісного потен-
ціалу полягає в реальній владі над обставинами та над самим со-
бою, для повноцінного успішного життя. Внутрішні психологічні
ресурси – це над властивості особистості, перетворення наявних
можливостей в реальність.

Основними психологічними факторами, що визначають
відповідність службовця його посаді, виступають такі: комуніка-
тивність, інтелект, емоційна компетентність, дисциплінованість,
самостійність.

У психологічному аспекті науковці виділяють три типи оці-
нювання: заохочувальне, осудливе та мовчазливе. Вони досліди-
ли вплив кожного з типів оцінювання на результативність діяль-
ності персоналу. Для дослідження було сформовано три групи,
яким необхідно було виконати одну й ту саму роботу. Незалежно
від результатів виконання цієї роботи першу групу заохочували
схваленнями, другу – осуджували зауваженнями, а роботу третьої
групи обійшли увагою. Виявилося, що саме третя група показала
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найгірші результати, а найкращі – перша група. З цього виходить,
що оцінювання персоналу виконує одночасно функцію його сти-
мулювання.

Вчені виділяють такі фактори психологічного значення оці-
нювання персоналу:

1. Кожна конкретна оцінка містить у собі елементи стиму-
лювання та мотивації.

2. Оцінка праці, а також поведінки й особистості оцінюва-
ного службовця є передумовою зміни його ставлення до роботи
(можлива як активізація поведінки, так і її спад).

3. Різновиди заохочування (схвалення, похвала, преміюван-
ня тощо) поліпшують результати праці в семи – дев’яти випадках
із десяти.

4. Різновиди осуду, догани не поліпшують результативність
в семи – дев’яти випадках із десяти.

5. Оцінювання передбачає гармонійне узгодження заохочу-
вання та осуду з метою реалізації виховної функції як об’єкту впли-
ву (конкретного оцінюваного службовця), так і для інших членів
колективу.

6. Загальна та часткова оцінки мають різне психологічне
значення. Загальна оцінка (як позитивна, так і негативна) не за-
безпечує необхідного результату впливу на службовця. Річ у тім,
що загальна позитивна оцінка сприяє формуванню завищеної са-
мооцінки, зниженню самокритичності, виникненню невпевненості
у своїх здібностях, підриває його віру в себе.

Тому психологічно найбільш обґрунтованою є частково по-
зитивна оцінка конкретних вчинків, дій, досягнень та осудження
промахів за конкретний оцінюваний період.

7. Ефективність оцінювання визначається психологічними
особливостями державного службовця, діяльність якого оцінюється.

8. Уніфікація стимулювання персоналу (заохочування, дога-
ни) знижує його результативність на кожному наступному етапі
оцінювання персоналу. Інакше кажучи, службовці стають байду-
жими до оцінювання результативності своєї професійної діяльності.

9. Незалежно від розміру грошової винагороди для оціню-
ваного службовця важливим залишається підтримка його престиж-
но-статусних потреб, підтвердження професіоналізму та значу-
щості його праці для всього колективу.

10. Оцінювання “без коментарів” спричиняє дезорганізацію
підлеглого, оскільки недостатня поінформованість про результа-
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ти своєї діяльності стає причиною інформаційного стресу оціню-
ваного службовця, джерелом відчуття ним психологічного диском-
форту.

11. Кожний оцінюваний службовець як людина, особистість
та індивідуальність має певне уявлення про самого себе. Однак
керівник-оцінювач не завжди враховує поєднання власної оцінки
з самооцінкою підлеглого.

12. Управлінець нерідко переносить свої ставлення й оцін-
ку, пов’язані з певним аспектом роботи, на якість всієї роботи (особ-
ливо це відчутно, коли йдеться про незадовільну оцінку).

13. Оцінювач переходить від оцінки аспектів роботи до оцін-
ки особистісних рис оцінюваного співробітника.

14. Людина взагалі більш чутлива до оцінювання її особис-
тості, ніж до оцінювання результатів її діяльності.

15. Ефективність оцінювання роботи зумовлюється ставлен-
ням оцінюваного до роботи (якщо оцінюваний байдужий до робо-
ти, то й до оцінювання роботи йому також байдуже).

Дослідники вважають, що існує низка практичних порад
оцінювачу-керівникові, розрахованих на практичне врахування ним
психологічного аспекту оцінювання підлеглих. До них вони відно-
сять такі:

– ефективність оцінювання пов’язана з віком та кваліфіка-
цією оцінюваного службовця, оскільки молоді службовці більш
чутливі до формальних та гласних оцінок, тоді як зрілі – до змістов-
них і авторитетних;

– оцінка має бути багатогранною і різноманітною за фор-
мою. Це зумовлено, швидше за все, динамічною, а не статичною
природою оцінювання, адже саме воно має окреслювати подаль-
шу перспективу кар’єрного просування оцінюваного службовця;

– доцільно брати до уваги оцінку, яку дає оцінюваному ко-
лектив;

– оцінка має відображати зміст конкретних, до речі, як по-
зитивних, так і негативних результатів праці оцінюваного за
звітний період діяльності;

– оцінювач має враховувати потребу підлеглого оцінювано-
го службовця в заохочувальній похвалі. При цьому управлінцю
важливо пам’ятати, що поняття так званої “гранично допустимої
похвали” – своє для кожного співробітника, який оцінюється;

Виставляючи низьку оцінку підлеглому, керівник зобов’я-
заний брати до уваги такі умови: чи погодиться оцінюваний служ-
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бовець з такою оцінкою своєї професійної діяльності, найголовні-
ше, – чи захоче він виправити свої помилки, якщо аналіз здійснюєть-
ся об’єктивно, обґрунтовано, неупереджено, з урахуванням конк-
ретної ситуації, характеру та темпераменту оцінюваного;

– заохочувати оцінюваних службовців до обміну досвідом
та знаннями. Стимулювання обміну досвідом та знаннями поси-
лює у співробітників упевненість у своїх професійних рисах та
підвищує інтерес до виконуваної ними роботи;

– підтримувати інтерес співробітників до своєї трудової
діяльності та її результатів. Якщо ж службовець не зацікавлений у
роботі, то стимулювання буде майже неефективним;

– розвивати та підтримувати творчий потенціал оцінюваних
підлеглих. Для цього керівник – оцінювач зобов’язаний завжди:
висловлювати очевидну зацікавленість ініціативою оцінюваного;
ставитися серйозно до ініціатив підлеглого, оскільки її недооцін-
ка чи ігнорування перетворює оцінюваного службовця на безініціа-
тивного працівника; не заперечувати категорично пропозиції
підлеглого, навіть якщо вони недопрацьовані та недостатньо
логічні, а допомогти їх доопрацювати; за кожну цікаву пропози-
цію оцінюваного службовця потрібно заохочувати;

– об’єктивно інформувати службовців про результати їхньої
праці, оскільки така інформованість відчутно підвищує результа-
тивність на наступних етапах діяльності [4, с. 175].

Науковцями доведено, що оцінювання персоналу має супро-
воджуватися системою його позитивного стимулювання, тому що:

– стимули виступають як зворотний зв’язок щодо потреб,
інтересів та цілей оцінюваного службовця;

– стимули є специфічною формою реалізації соціальних
норм, оскільки орієнтують свідомість та діяльність службовця на
дотримання їх вимог;

– стимули являють собою позитивну реакцію суспільства
на поведінку державного службовця;

– у стимули закладені дієві соціальні регулятори, які забез-
печують цілеспрямованість та раціональність суспільних процесів
[1, с. 305].

Переконливою є думка вчених, що оцінювання персоналу
являє собою “систематичний процес безперервного, послідовно-
го та регулярного удосконалення, розвитку та навчання, що спря-
мовується на стійке підвищення результатів діяльності як кожно-
го оцінюваного державного службовця, так і організації” [4, с. 177].
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Саме удосконалення, розвиток і навчання, на їх думку, повинні
стати необхідними складовими оцінювання персоналу. Під удос-
коналенням вони розуміють не тільки професійне удосконалення
оцінюваних службовців, а також удосконалення самих процедур
та технологій їх оцінювання. Розвитком вважається процес по-
слідовного особистісного самовдосконалення шляхом накопичу-
вання необхідних знань на основі практики, а навчанням – процес
трансформації та реалізації цих знань з метою зміни поведінки
оцінюваного службовця.

Науковці впевнені, що в сучасну епоху дослідження приро-
ди емоційних здібностей персоналу (уміння управляти собою та
регулювати взаємовідносини з іншими людьми) вони визнаються
одним із найважливіших факторів досягнення особистістю служ-
бовця професійного успіху. При цьому доведено існування пря-
мої залежності самоуправління від самооцінки, яка вважається
основою емоційних здібностей не тільки оцінюваного службов-
ця, а й того, хто оцінює. Деякі вчені емоційні здібності називають
емоційною компетентністю, яка включає в себе такі складові:

– самосвідомість – це здатність не лише визначати, а й розу-
міти власні почуття у будь-який робочий момент;

– самоконтроль – це вміння управляти власними емоціями,
контролювати як позитивні, так і негативні емоції;

– самомотивація – здатність регулювання емоцій залежно
від поставлених людиною цілей та бажань;

– емпатія або співчутливе ставлення до емоцій інших лю-
дей. Вона сприяє визначенню ступінь точності, з яким оцінюва-
ний службовець може налаштуватися на соціальні сигнали, які
йому надсилає оцінювач, і на проблему очима іншого учасника
оцінювальної процедури;

– комунікативна компетентність – здатність правильно
сприймати емоції співрозмовника і управляти ними для того, щоб
ввічливо та спокійно взаємодіяти з ним.

Отже виходить, що оцінювання персоналу публічної служ-
би слід розглядати “крізь призму особистого розвитку кожного
оцінюваного службовця” [5, с. 55], процес планування якого зоб-
ражено цією дослідницею на рис. 8.

З урахуванням таких психологічних складових оцінювання
персоналу:

– формуюча роль колективу організації (його повсякденно-
го соціально-психологічного та професійного впливу);
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– участь суспільної думки у спостереженні за виконанням
посадових функцій та поведінкою співробітника;

– участь суспільної думки при формулюванні оцінки;
– достатній рівень емоційної компетентності співробітників.

Рис. 8. Процес планування особистого розвитку оцінюваним
службовцем

Як показала практика щорічного оцінювання персоналу, фор-
мулювання оцінки є дуже важливою проблемою, оскільки, на думку
деяких дослідників, оцінювати всі показники результатів діяльності
службовця лише однією оцінкою є грубим спрощенням процесу його
оцінювання, а позитивні розвиваючі аспекти щорічної оцінювальної
процедури можуть бути зведені нанівець від розуміння того, що її
метою є виставлення банальної оцінки. Вони вважають за доцільне
замінити нинішні формулювання оцінки типу: відповідає або не відпо-
відає посаді, на такі, які б характеризували результати його діяль-
ності, орієнтуючи на перспективу і даючи оцінюваному шанс подаль-
шого творчого особистісного розвитку та професійного зростання.
Такими можуть бути сучасні оцінки-характеристики типу:

– “високо результативний службовець”, якщо оцінюваний
службовець в результаті своєї посадової діяльності перевищує
поставлені перед ним цілі та завдання і, як правило, на високому
професійному рівні;

– “результативний службовець”, якщо оцінюваний службо-
вець в результаті своєї посадової діяльності досягає встановлених
цілей та стандартів і відповідає очікуванням;

– “службовець, який розвивається”, якщо оцінюваний служ-
бовець в результаті своєї посадової діяльності досягає більшості
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цілей та стандартів, але в певних сферах діяльності існує не-
обхідність його професійного розвитку;

– “службовець, в діяльності якого можливі позитивні зміни”,
якщо оцінюваний службовець в результаті своєї посадової діяль-
ності майже досягає більшості цілей та стандартів, але в певних
сферах діяльності існує необхідність його професійного удоско-
налення і підвищення його емоційної компетентності;

– “службовець, в діяльності якого не можливі позитивні зміни”,
якщо оцінюваний службовець в результаті своєї посадової діяльності
майже не досягає більшості цілей та стандартів; в певних сферах діяль-
ності існує необхідність його базового професійного навчання, а підви-
щення його емоційної компетентності неможливе апріорі.

Такого типу оцінки діяльності службовця змусять його без-
посереднього керівника вирішувати такі задачі, пов’язані з оці-
нюванням підлеглих:

1) зосередитися на порівнянні показників професійної діяль-
ності службовця з очікуваними відповідно до його індивідуально-
го плану, уникаючи при цьому формального підходу;

2) уникати оцінок, які автоматично порівнюють діяльність
службовців і шукати таких формулювань оцінок результатів їх
діяльності, які б відображували результати у конкретних сферах
діяльності;

3) при формулюванні оцінки передбачати і надавати простір
для професійного вдосконалення кожного службовця у конкретній
сфері діяльності службовця, яка цього потребує;

4) підкреслювати і поважати формулюванням оцінки осо-
бистість та індивідуальність службовця;

5) забезпечувати усе вище сказане шляхом професійного і
регулярного обліку результатів діяльності підлеглих;

6) постійно підвищувати власну емоційну компетентність і
вчити цьому підлеглих.

Слід окремо сказати, що керівник відіграє велику роль в
діяльності службовців, і насамперед – його власний приклад, зокре-
ма, його налаштування, прихильність та підтримка ініціативних
проявів поведінки своїх підлеглих, який вміє вчасно виявляти та
вирішувати непорозуміння, конфлікти, недостойну поведінку в
колективі, підтримувати позитивний морально-психологічний
клімат в колективі та вміє об’єднувати колектив.

Моральна підтримка та оцінка керівника, як один із способів
мотивації і стимулювання, особливо при недостатньому фінансо-
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вому забезпеченні, може кардинально вплинути на результат ро-
боти підлеглого.

На підлеглих вплив справляють моменти як ділового, так і
простого людського спілкування. Вимогливість як керівника,
вміння чітко ставити завдання, вказуючи найоптимальніші шляхи
їх вирішення і, водночас, здатність розуміти колег і підлеглих, їхні
потреби й проблеми, який вміє вислухати і порадити, бути вимог-
ливим і добродушним, якому притаманні воля, цілеспрямованість
і широкий кругозір, уважне та думаюче відношення – це те, що
завжди вирізняє компетентного та професійного керівника від
інших, наділених владою і відповідними повноваженнями.

Роль керівника в результативній роботі державного органу
полягає також в раціональному делегуванні повноважень і завдань,
шляхом рівномірного навантаження та розподілу робочих обо-
в’язків та доручень серед спеціалістів органу.

Свідченням професіоналізму керівника, який бажає не тільки
ефективної та плідної роботи і високих показників, а також перс-
пективного зростання та вдосконалення рівня своїх підлеглих, є
також надання своїм підлеглим усіх наявних можливостей роз-
витку, без позиції, що підлеглі можуть проявити свій високий
рівень професіоналізму та компетентності.

Підсумовуючи, слід зазначити, що така велика увага при-
ділена всім вище висвітленим важливим деталям та нюансам взає-
мостосунків керівників, підлеглих та колег між собою, так як це
впливає на усвідомлення державними службовцями значущості
своєї участі в діяльності органу та сильно сприяє прояву та роз-
витку своїх професійних якостей.

Вважається, що керівник, який поставив у центр своєї філо-
софії управління людину та її прагнення i бажання, здатний роз-
будити у ній таланти, здiбностi та особливості, що в кінцевому
результаті принесе подвійний ефект – зробить діяльність служ-
бовця результативною, а організації – успішною.

Отже, особистість службовця є ключовим елементом со-
ціальної системи на рівні організації. Разом з тим вона як складна
соціо-, біо-, і психологічна істота є живою, багатогранною, само-
регульованою системою, яка стала основою наукової системної
концепції людини. Як багаторівневий системі людині властива
низка характерних для неї властивостей, зокрема:

1. Структурний рівень-людина як жива система. Вона
відрізняється від усіх небіологічних систем ознаками життя та
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своєю поведінкою. Це система, яка розвивається безперервно, її
зупинити неможливо, оскільки вона виникає, діє, розвивається,
старіє та руйнується за своїми особливими законами.

2. Функціональний рівень: людина як саморегульована система.
Їй притаманні механізми саморегуляції, що дають змогу реагувати
відповідною поведінкою на різні зміни в навколишньому середовищі.

3. Психічний рівень: людина як соціально інтегрована си-
стема. Ця властивість людини виробилась у процесі еволюції під
дедалі від чутливим впливом соціальних факторів. Праця,
свідомість, мова, думка та інші атрибути людини справили соціо-
логізуючий вплив на всі рівні системи, надавши їй соціально-
інтегруючого характеру.

4. Рівень свідомості: людина як відкрита система. Вона не-
здатна існувати окремо від навколишнього природного та соціаль-
ного середовища, без постійної взаємодії з ними. Людина та сере-
довище утворюють нову систему, між елементами якої в процесі
еволюції склалася динамічна рівновага, а будь-яке відхилення від
неї виступає основним джерелом активності живої системи.

5. Поведінково-діяльнісний рівень: людина як багаторівне-
ва система. Розвиток людини як системи відбувається на струк-
турному, функціональному, психічному, свідомому та поведінко-
во-діяльнісному рівнях [5, с. 53].

Зазначені системні рівні, утворюють своєрідну ієрархічну
структуру особистості кожного службовця – учасника процесу
оцінювання, яка реагує на нього відповідною поведінкою. Таке
наукове підґрунтя сутності особистості оцінюваного службовця
доводить необхідність її врахування у процесі його оцінювання і
при формулюванні оцінки його професійної діяльності.

Професійний потенціал державних службовців залежить
також і від їхнього ставлення до виконання своїх функціональних
обов’язків. У регіональній системі державного управління можна
виділити три основних соціальних типи державних службовців:

1) “консерватори” – виконують свої функціональні обов’яз-
ки тільки в межах посадових завдань (за результатами опитуван-
ня складають 51%);

2) “новатори” – виконують свої функціональні обов’язки,
застосовуючи творчі та інноваційні підходи (становлять 42% дер-
жавних службовців);

3) “імітатори” – роблять тільки видимість виконання своїх
функціональних обов’язків (7% державних службовців).
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Залежно від соціального типу службовця визначається і його
ставлення до власної професійної діяльності, готовність брати
участь у реалізації державних завдань на регіональному рівні.
Якщо “консерватори” завдяки своїм можливостям все-таки вико-
нують свою соціальну функцію, то службовці-імітатори здебіль-
шого керуються власними мотивами у професійній діяльності.
Найбільш продуктивними є ті державні службовці, які застосову-
ють творчі підходи до виконання своїх обов’язків. Як правило,
їхні мотиви професійної діяльності більше спрямовані на реаліза-
цію суспільних проблем.

Варті уваги результати досліджень, що проводилися спільно
кафедрою психодіагностики КНУ ім. Т.Г.Шевченка, НАДУ та Цент-
ром сприяння конституційному розвитку державної служби, які
визначили психологічні складові професійної компетентності дер-
жавних службовців (керівників и спеціалістів).

Аналіз психологічної літератури засвідчує, що вихідне по-
няття компетентності є мінливим і його зміст не прив’язаний жор-
стко до певного освітнього рівня, здібностей та знань особистості.
Зміст компетентності змінюється відповідно до зміни умов су-
спільного життя і вимог до професійної діяльності, яка завжди
має соціальний характер. У формуванні професійної компетент-
ності велике значення мають соціально-економічні умови, соціаль-
но-професійні групи та професійно важливі якості особистості.

Ставлячи акцент на вивченні професійно важливих якостей
особистості, будемо вважати їх важливим психологічним ресур-
сом, необхідним для успішного здійснення діяльності. Професійні
якості – це індивідуально-психологічні властивості особистості
людини, що відрізняють її від інших і відповідають вимогам даної
професійної діяльності; вони є умовою її успішної виконання.

Психологічні складові професійної компетентності керів-
ників науковці бачать такими, які перелічені нижче.

Основні види діяльності: орієнтація на результат, ініціати-
ва, делегування, випереджувальне планування роботи, управлін-
ня ресурсами, здатність до саморегуляції планування власного
професійного розвитку та зростання, встановлення загальних пріо-
ритетів.

Комунікація: здатність будувати зв’язки та відносини з людь-
ми, дієвість, авторитетність та вплив, володіння технікою ведення
переговорів, уміння зберігати контроль над емоціями в складних
ситуаціях та ситуаціях фрустрації, демонстрація поваги до колег,
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застосування принципів демократії та партнерства, уміння пра-
цювати в команді, підтримувати робочі зв’язки.

Бачення майбутнього: стратегічна перспектива та цілеспря-
мованість, здатність до прогнозування, бачення та схвалення пер-
спектив розвитку підрозділу державної служби.

Аналітичне мислення: уміння аналізувати та інтегрувати
великі обсяги інформації, логічно міркувати, знаходити докази,
давати пояснення.

Креативне мислення: використання творчих підходів та
нових технологій в процесі прийняття управлінських рішень.

До психологічних складових професійної компетентності
спеціалістів науковці відносять нижче перелічені.

Основні види діяльності: здатність до саморегуляції, пла-
нування власного професійного розвитку та зростання самостійна
організація виконання певних завдань, встановлення власних пріо-
ритетів.

Комунікація: здатність будувати такі робочі відносини, що
сприяють запобіганню конфліктів в групі, демонстрація поваги
до колег, уміння працювати в команді, підтримувати робочі зв’язки.

Бачення майбутнього: здатність формулювати бачення влас-
них перспектив у контексті розвитку підрозділу державної служби.

Аналітичне мислення: уміння логічно міркувати, знаходити
аргументи і докази, давати пояснення.

Креативне мислення: використання інноваційних підходів
та нових технологій в процесі виконання завдань.

Зазвичай, внутрішній потенціал особистості активізується
лише в екстремальних ситуаціях, коли немає іншого шляху досяг-
ти успіху в діяльності. Чому ж люди не використовують свої при-
ховані можливості, а шукають менш ефективні шляхи діяльності?
Тому що, використання внутрішніх ресурсів зазвичай пов’язане з
підвищенням психофізіологічної та емоційної напруги.

Перед психологами стоїть завдання допомогти людині на-
вчитися використовувати свої внутрішні ресурси з найменшою
психоемоційною напругою. Здійснення цього завдання лежить че-
рез навчання особистості методам саморегуляції та самоконтролю
шляхом використання аутотренінгових та релаксаційних технік.

Таким чином, підсумовуючи усе вище сказане, можна зро-
бити такі найважливіші висновки:

– сучасна технологія оцінювання персоналу публічної служ-
би охоплює усі основні етапи управління ним і сприяє його безпе-
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рервному оцінюванню, що забезпечує успішне проходження пуб-
лічної служби і досягнення усіх цілей організації;

– методичне забезпечення функціонування сучасної систе-
ми оцінювання персоналу базується на пріоритетах діяльності
кожної організації та компетентнісному і рамковому підходах до
визначення критеріїв його оцінювання;

– головним фактором дієвості сучасної системи оцінюван-
ня персоналу і чинником його мотивації є контроль за виконанням
рекомендацій стосовно результатів оцінювання персоналу;

– оцінювання кадрового потенціалу організації сприяє його
результативному управлінню для досягнення її цілей;

– в сучасному світі проблема розкриття і використання осо-
бистісного психологічного ресурсу є актуальною для людей будь-
яких професій, для державних службовців зокрема, а її рішення
робить неможливе реальним.
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В и с н о в к и

Вирішуючи актуальне науково-прикладне завдання щодо
обґрунтування комплексно-наскрізного підходу до розробки тех-
нології оцінювання персоналу публічної служби, в процесі вико-
нання науково-дослідної роботи було сформульовано ряд важли-
вих висновків.

1. Комплексність підходу до кадрової політики в публічно-
му управлінні потребує вивчення основ управління у школах та
вищих навчальних закладах, підготовки фахівців з публічного
управління, організації їх перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації, а також у широкого інформування населення про напрями
розвитку суспільства і влади та використання його потенціалу для
удосконалення кадрового складу публічної адміністрації.

2. Відтак оцінювання персоналу публічної служби і її (адмі-
ністративна) організаційна культура є невід’ємними чинниками
управління персоналом публічної служби. Тільки при наявності
відповідної організаційної культури можливе впровадження будь-
якої інноваційної технології оцінювання персоналу і кадрового
потенціалу організації, які базуються на активній професійній
позиції кожного службовця як похідного продукту організаційної
культури. І навпаки, тільки необхідний об’єм інформації про кож-
ного службовця, що отримується завдяки його оцінюванню, може
сприяти досягненню необхідного рівня організаційної культури.

3. Аналіз і оцінювання якісних та кількісних показників кад-
рового потенціалу організації як цілісної системи необхідні для
розробки прогнозів у сфері професійної діяльності; прийняття
відповідних управлінських рішень щодо усунення дисбалансу між
якістю професійного потенціалу службовця й конкретним видом
його діяльності; максимального використання здібностей служ-
бовця до відповідної діяльності; визначення напрямків кадрової
політики, які потребують першочергового фінансування; підви-
щення ефективності управління персоналом (мінімізації частки
нереалізованих можливостей співробітників, скорочення плин-
ності кадрів, забезпечення умов для відтворення кадрового потен-
ціалу організації).

4. З метою попередження формального ставлення керівників
органів публічної влади до оцінювання свого персоналу, а також
забезпечення тісного зв’язку між оцінюванням персоналу і про-
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ходженням ним публічної служби обґрунтовано і запропоновано
наскрізний, комплексний підхід до формування інноваційної тех-
нології оцінювання персоналу публічної служби. Цей підхід пе-
редбачає оцінювання персоналу не тільки на етапах відбору кан-
дидата на посаду, атестації та щорічної оцінки персоналу, а й на
всіх основних етапах управління персоналом, таких як кадрове
планування, розробка або зміни посадових інструкцій, оплата і
стимулювання праці, трудова адаптація, мотивація, кадровий ре-
зерв, службово-професійне просування, підготовка, перепідготовка
та підвищення кваліфікації, розробки заходів по удосконаленню
управління персоналом, відставка або звільнення. При цьому ра-
зом з безпосередньою формою оцінювання персоналу використо-
вується опосередкована форма, яка реалізується шляхом вивчення
особових документів, різних планів та заходів органу публічної
влади, а також шляхом спостереження за діяльністю персоналу.

5. Сутність діагностики системи управління персоналом
полягає у оцінюванні відповідності кадрового потенціалу органі-
зації її цілям і стратегії розвитку; діагностиці причин виникнення
проблем з вини персоналу, а також оцінюванні їх важливості та
можливості вирішення; формулюванні конкретних рекомендацій
для керівництва і служби управління персоналом по їх усуненню.
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