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На  сучасному  етапі  розвитку  бізнес-технологій  ключовими  ресурсами 

будь-якої  організації,  на  одному  рівні  з  технологічними,  технічними, 

фінансовими, інформаційними виступають людські ресурси. 

Протягом свого розвитку організації переживають низку криз пов’язаних 

з проблемами в одній або декількох сферах її діяльності, проте вихід з кризи, 

яка стосується персоналу, – є найскладнішим, оскільки зазвичай настання кризи 

у  даній  сфері  важко  діагностується.  З  цією  метою  потрібно  проводити 

постійний  моніторинг  стану  людських  ресурсів  в  організації  шляхом 

проведення  комплексного  оцінювання  рівня  ефективності  персоналу 

організації.

Зі зростанням уваги до стратегічного розвитку організації, на початку ХХ 

ст. у компаніях США з’явилися перші формалізовані системи оцінки персоналу, 

що  засновані  на  стратегічних  завданнях  організації:  performance  appraisal  – 

оцінка  ефективності  роботи  персоналу;   performance  evaluation  –  оцінка 

ефективності роботи персоналу шляхом оцінки виконаної роботи; performance 

assessment – оцінка продуктивності діяльності організації.

У 1960-1970рр. на основі перших системних методик оцінки персоналу 

була  розроблена  комплексна  методика  оцінки  персоналу,  що  і  на  сьогодні 

вважається  універсальною  Management  by  Objectives  (MBO)  (управління 

результативністю  або  управління  за  цілями).  Дана  методика  полягає  у 

формуванні  списку  ключових  завдань,  цілей,  критеріїв  роботи  для  кожного 

співробітника в єдиному стандартизованому вигляді. Стандарт включає назву, 

опис і вагомість завдання, планування фактичних показників його виконання із 

зазначенням відповідних одиниць виміру у загальному списку завдань об’єкта 

управління.  У  даному  випадку  важливо,  щоб  кожне  завдання  було 

вимірюваним.  Рекомендується  цілі  та  завдання  визначати  за  принципом 



SMART. Після закінчення затвердженого періоду проводиться розрахунок рівня 

виконання завдань як для кожного співробітника, так і для організації вцілому. 

Основний недолік  даної  методики  полягає  у  нехтуванні  оцінкою витрачених 

ресурсів для виконання завдання або цілі.

З розвитком систем оцінки персоналу підприємства та підвищенням ролі 

особистих та професійних якостей працівника у визначенні ефективності його 

роботи у 80-ті рр. ХХ ст.  починає вдосконалюватися система Management by 

Objectives  (MBO),  на  зміну  якій  приходить  Performance management  - 

масштабна  система  оцінки  персоналу  підприємства,  яка  вже  направлена  не 

тільки на оцінку результату, а і на врахування засобів, якими був цей результат 

досягнутий, тобто через особисті  та професійні якості  працівника.  Основний 

недолік  даної  методики  полягає  у  високому  ступені  суб’єктивності  його 

проведення. 

У  1980-1990-ті  рр.  з’являється  методика  „360  градусів”,  яка  дозволяє 

підвищити  ступінь  об’єктивності,  порівняно  з  попередньою  системою. 

Підвищення об’єктивності оцінки за цією методикою відбувається за рахунок 

того, що в опитуванні приймають участь колеги, керівники, підлеглі та клієнти 

співробітника.  Сама  процедура  оцінювання  проходить  у  кілька  етапів: 

визначаються критерії  оцінки,  складаються анкети,  проводиться анкетування, 

наприкінці  аналізуються  результати  и  розроблюється  план  розвитку 

недостатньо  розвинених  компетенцій.  Головне  правильно  обрати  критерії 

оцінки,  які  не  можуть  бути  однаковими  для  різних  посад.  Найсуттєвіший 

недолік  даної  методики  полягає,  у  складності  обробки  інформації. 

Найсуттєвішим  обмеженням  застосування  даної  методики  є  те,  що  її 

застосування  можливе  тільки  у  зрілих  компаніях  зі  сталою  організаційною 

структурою, що вже мають діючі системи оцінки персоналу на підприємстві. 

Обов’язковою  умовою  застосування  даної  методики  на  підприємстві  є 

обізнаність співробітників про роботу один одного та проведення щонайменше 

0,5-1 год у спільній праці щоденно. 

Одночасно  з  методикою  „360  градусів”  у  країнах  Західної  Європи  в 



менеджменті починається активне використання ассесмент-центрів (Assessment 

Center),  які  засновані на комплексній оцінці персоналу за компетенціями. Ця 

методика  включає:  інтерв’ю  з  експертом;  психологічні  та  професійні  тести; 

стислу презентацію учасника перед експертами та іншими учасниками; ділову 

гру;  біографічне  анкетування;  опис  професійних  досягнень;  індивідуальний 

аналіз  конкретних  бізнес-ситуацій;  експертний  нагляд  за  результатами  якого 

складаються рекомендації для кожного співробітника. 

В  України  традиційно  застосовується  методика  оцінки  персоналу  - 

атестація, нажаль вона багатьма недооцінена, оскільки за своєю сутністю має 

багато  спільного  з  методикою  Performance management,  проте  має  ряд 

притаманних  тільки  їй  недоліків  таких,  як:  зайва  формалізованість  та 

регламентованість,  оцінка  такою  методикою  співробітників,  посади  яких 

зобов’язують проходити атестацію;  відсутність  єдиного стандарту  для посад, 

що звужує коло застосування до бюджетних організацій. 


