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Тема: Дослідження і аналіз 
ділових, професійних якостей 
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Мета.  

Навчальна – відпрацювання з учнями практичних навичок по роботі з персоналом, 

дослідження їх професійних якостей 

Розвивальна – розвивати вміння адміністративного хисту, обов’язками кадрової служби 

підприємства. 

Виховна – виховувати в учнів активну позицію щодо практичної реалізації принципу роботи 

адміністратора. 



1. Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також 

утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і 

правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: 

при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 вт/м2.), При лампах розжарювання і не менше 

150 лк.(48 вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних 

канцелярських приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби. 

2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса учень 

повинен переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена 

інструкційно-технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його 

захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі на персональному комп'ютері, учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки від 

ураження електричним струмом: 

- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими 

руками. 

 

Інструкція з охорони праці 
 



3.5. При роботі на персональному комп'ютері учень повинен керуватися «Інструкцією з 

охорони праці при роботі на персональному комп'ютері». 

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години роботи 

проводити провітрювання приміщення. 

3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою 

зниження стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а 

також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у незмінній позі, через 

кожну годину безперервної роботи учень зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 

хвилин, під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні 

паузи і фізкультурні хвилинки. 

3.8. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони 

праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, 

іскріння і запаху гару, учень повинен негайно відключити комп'ютер від електричної 

мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію до 

найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі своїми 

силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 



Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. Процес 

оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи. 

Будь-яка оцінка є наслідком порівняння об’єкта з певними еталонами, 

нормативними вимогами, загальновідомими параметрами.  

         Не є винятком і оцінка персоналу, яка передбачає порівнювання певних 

характеристик людини — професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, 

результатів праці — з відповідними параметрами, вимогами, еталонами.  

         Навіть такі суто індивідуальні риси людини, як краса, розум, сила, 

ретельність, завжди визначаються «проти чогось», а отже, підлягають 

оцінюванню. Отож, правомірним є твердження, що оцінювати персонал — це 

значить порівнювати «ідеального» працівника з тією реальною людиною, що 

працює в конкретній фірмі на конкретній посаді.  

       Оцінка персоналу полягає у визначенні того, якою мірою кожний працівник 

досягає очікуваних результатів праці й відповідає тим вимогам, які випливають 

з його виробничих завдань. 



 підбір і розстановка нових працівників; 

 висування в резерв і на нові посади; 

 прогнозування просування працівників по службі і планування кар’єри; 

 раціоналізація засобів і методів роботи, управлінських процедур; 

 удосконалення організації праці; 

 побудова ефективної системи мотивації трудової діяльності; 

 посилення демократичних засад в управлінні; 

 удосконалення структури управління; 

 оцінка ефективності навчання працівників; 

 удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації кадрів; 

 оцінка ефективності роботи трудових колективів і окремих працівників  
 

Результати оцінки використовуються для 

розв’язання таких питань, як: 



Як переконливо свідчить практика управління, оцінка персоналу може 

повноцінно виконувати притаманні їй функції за умов побудови на принципах: 

а) невідворотності (обов’язковості); 

б) загальності (оцінюють кожного); 

в) систематичності (оцінка здійснюється постійно); 

г) всебічності (оцінці підлягають усі сторони діяльності та особистості людини); 

д) об’єктивності (використання достатньо повної системи показників для 

характеристики працівника, його діяльності та поведінки; використання 

вірогідної інформаційної бази для розрахунку показників; охоплення достатньо 

тривалого періоду роботи і врахування динаміки результатів діяльності протягом 

цього періоду); 

е) гласності (широкого ознайомлення персоналу з порядком і методикою 

проведення оцінки, доведення її результатів до всіх зацікавлених осіб); 

є) демократизму (участі громадськості, залучення до оцінки колег і підлеглих); 

ж) результативності (обов’язкового й оперативного вжиття дійових заходів за 

результатами оцінки). 



Інструктивно технологічна картка  
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Оцінювання персоналу передбачає порівняння певних характеристик людини 

(ділових та особистісних якостей, трудової поведінки та результатів діяльності) з 

відповідними еталонами, вимогами, параметрами. Вона охоплює дві сфери 

діяльності працівників: поточну і   перспективну.     

 При аналізі поточної діяльності визначається, якою мірою кожний працівник досягає 
очікуваних результатів праці й відповідає тим вимогам, які випливають з його 
посадових обов’язків. 
 При плануванні перспективної діяльності визначаються потреби у розвитку якостей 
персоналу, підвищенні еластичності його потенціалу. 
      Оцінювання персоналу відповідає об’єктивним потребам як роботодавців, так і 
працівників, задоволення яких дозволяє узгодити індивідуальні та загальні інтереси. 

Оцінювання персоналу – це процедура, за допомогою якої виявляється 

ступінь відповідності якостей працівника, його трудової поведінки, 

результатів діяльності певним вимогам. 



Виділимо основні 3 об’єктивні 
потреби в оцінюванні персоналу:  

потреба в одержанні інформації для вдосконалення 
навичок і здібностей працівників; 

потреба в інформації для диференціації рівнів 
матеріальної винагороди; 

потреба в інформації для визначення індивідуального 
трудового внеску і кращого використання працівника в 
організації.  

Реалізуючи названі потреби -  оцінювання персоналу сприяє 

формуванню належного соціально-психологічного клімату в 

колективі, утворенню певного стилю управління людськими 

ресурсами, стає однією з провідних цінностей корпоративної 

культури організації 



До потреб 
працівників в 
оцінюванні 
належать: 

потреби в інформації про 
сильні і слабкі сторони 

своєї діяльності; 

потреби в одержанні 
матеріальної винагороди 
певного рівня, адекватної 

затраченим трудовим 
зусиллям; 

потреби в порівнянні 
власних здобутків з 

результатами діяльності 
інших співробітників з 

метою підвищити свою 
конкурентоспроможність.  



Оцінка персоналу включає: 

1. Інформативну ціль, яка полягає в забезпеченні  керівників різних рівнів 

управління необхідними даними про роботу своїх підлеглих, а також усіх 

оцінюваних  працівників – даними про їх індивідуальні здобутки та 

недоліки;  
2) Мотиваційну ціль, яка передбачає взаємозв’язок матеріальної винагороди і 
морального заохочення з трудовою поведінкою і результатами праці і таким 
чином орієнтує персонал на покращення діяльності в напрямку, що забезпечує 
стабільність і конкурентоспроможність підприємства; 
3) Адміністративну ціль, яка реалізується в прийнятті кадрових рішень на 
об’єктивній і регулярній основі, а саме, рішень з підвищення (пониження) по 
службі, переведення на іншу роботу, перепідготовки та перекваліфікації, 
заохочення або покарання, припинення трудового 





Перший етап представленого на рис. 1. алгоритму оцінювання персоналу полягає у 
визначенні об’єкту аналізу та оцінки. Даний об’єкт має задовольняти наступні 
вимоги: забезпечувати всебічну характеристику трудової діяльності працівників з 
урахуванням їх сильних та слабких сторін, а також дозволяти виявити їх корисній 
віддачі.  

Трудова діяльність:  
перший аспект - це процес реалізації здібностей, знань, умінь, навичок працівника.  
 
другий аспект – це сукупність дій під час виконання певних обов’язків.  
 
третій аспект - це втілення, матеріалізація якостей працівників та їхньої трудової 
поведінки в результатах.  

Третій елемент процесу оцінювання персоналу є вимірюванням фактично 

досягнутого рівня виконання по всіх заздалегідь встановлених стандартах. Для 

цього існує широка різноманітність способів, методів та інструментів які будуть 

розглянуті нижче. 

Четвертий елемент процесу оцінювання – це порівняння фактичних результатів 

з очікуваними. На цьому етапі можна встановити місце, яке займає окремий 

виконавець серед співробітників за своїми здобутками або невдачами.  



Залежно від цілей та задач оцінювання в окремих організаціях 

використовують різні види  оцінок персоналу. Вони 

класифікуються за багатьма ознаками. 

За змістом 

Часткові (оцінюються лише певні якості виконавця чи виконання); 

 Комплексні (оцінюються комплексні характеристики ділових і особистісних 

якостей, трудової поведінки, результатів діяльності). 

                             За системністю 

Системні оцінки – їх проведення охоплює всі блоки системи оцінки; 

Безсистемні оцінки - коли оціннику надається право вибору критеріїв, методів, 

способів, інструментів, процедур оцінювання.  

Залежно від періоду оцінювання оцінка поділяється: 
Поточну - визначає рівень поточного виконання працівником своїх обов’язків; 
Підсумкова - оцінює виконання та його результати після завершення певного періоду 
(1, 2, 3, 5 років); 
Перспективна -  визначає здібності, якості, мотивації, очікування стосовно майбутніх 
завдань і дає змогу прогнозувати потенційні можливості.  
 
Залежно від критеріїв оцінювання розрізняють:  
кількісну та якісну, оцінку часових орієнтирів, аналітичне оцінювання (зведення всіх 
оцінок по всіх критеріях). 



Найбільш повною мірою система оцінки персоналу проявляється в комплексній 
оцінці працівника, яка може розроблятись по всіх категоріях персоналу 

організації. 
Структуру комплексної оцінки можна представити у вигляді  моделі, яка 

охоплює три групи характеристик: 
характеристику працівника з боку його ділових та особистісних якостей; 
характеристику трудової (ділової) поведінки; 
характеристику виконання роботи, її результатів.  

Коn=0,5*Кn*Дn+Сф*Рр, 
Кn= (О+С+А)/85, 

Де  Коn – комплексна оцінка працівника; 
    Кn – професійно-кваліфікаційний рівень працівника; 
    Дn – ділові якості працівника; 
    Сф – складність виконуваних функцій (роботи); 
       Рр – результати роботи; 
О,С,А – відповідно оцінка освіти (О), стажу роботи за спеціальністю 
(С), активності у підвищенні кваліфікації , професіоналізму (А). 
0,5 – емпіричний коефіцієнт, який посилює значущість оцінки 
складності та результатів праці; 
0,85 – максимальна бальна оцінка професійно-кваліфікаційного рівня. 

визначення комплексної оцінки персоналу 



Найпоширеніші методи оцінювання персоналу. 

1. Метод “ессе” – письмові характеристики  підлеглих. Вони складаються в 

довільній або заданій формі, яка містить перелік пунктів, за якими керівник 

висловлює свою думку про якості, поведінку і трудові результати працівника. 

В нашій країні цей метод є достатньо розповсюдженим, хоча на Заході вже 

майже не застосовується.  

2.   Графічна шкала оцінок. Суть методу в тому, що критеріям оцінки 

надаються числові значення. Керівники, оцінюючи персонал, наносять 

значення по кожному критерію на числову вісь, яка є континуумом точок: 

 

3. Ранжування. Цей метод має безліч різновидів, серед яких  зазначимо: 
 
а) ранжування методом чергування гірших і кращих результатів. Із списку 

працівників вибираються: 1-й – кращий і 1-й гірший; 2-й кращий і 2-й гірший і 
т.д., поки кожен працівник не займе своє місце у ранжованому списку; 

б) метод парних порівнянь. Кожний працівник багатократно оцінюється відносно 
інших на основі певних критеріїв. Сумарна оцінка, або індекс переваг 
визначають його місце серед колег. Нульове значення індексу має найгірший 
працівник, а 1 – найкращий. Цей метод має сенс застосовувати при невеликій 
кількості працівників, бо він вимагає надто великих витрат часу; 



В) метод розподілу працівників всередині групи у межах заданих інтервалів, 

які характеризують заслуги працівників або їх внесок в результати діяльності 

підрозділу. Для цього вибираються 10% кращих працівників, 20% - хороших, 

40% - середніх, 20% - нижче середнього рівня, 10% - гірших.  

 

 Алфавітно-числова шкала. Цим методом 

оцінюють не стільки результати праці, 

скільки фактори, що на них впливають. 

Розглянемо приклад оцінки фактору ―Досвід 

і кваліфікація‖: 

Фактор: 

Досвід і кваліфікація; рівні  

 

Найчастіше даним методом вимірюються 
такі фактори, як цілеспрямованість,  
відповідальність, ініціативність, уміння 
працювати в колективі.  
Метод алфавітно-числової шкали дозволяє 
глибоко проаналізувати трудову діяльність, 
проте має деякі недоліки: суб’єктивізм в 
оцінюванні особистісних якостей 
працівників, невизначеність змісту та 
числових значень  

Методом алфавітно-числової шкали 

оцінюється вплив важливих факторів на 

трудову діяльність персоналу. Ступінь 

прояву кожного фактору визначається у 

числовому і мовному вимірі.  



5.  Біхевіористична шкала, яка є різновидом алфавітно-числової, застосовується для 

оцінки різних типів трудової поведінки працівників за шкалою диференційованих 

числових значень. Оцінка визначається в балах, як правило, від 1-  відмінно до 7 – дуже 

погано.  

6. Зазначимо, що всі названі методи є дещо суб’єктивними, оскільки спираються 

переважно на думку керівника. До певної міри суб’єктивізм оцінки може подолати 

найбільш перспективний  за сучасних умов метод оцінювання – управління за 

цілями. 

Цей метод застосовується на всіх рівнях управління і обов’язково включає наступні 

елементи: 

керівник і підлеглий спільно визначають цілі, які слід досягти в майбутньому періоді; 

сфера відповідальності підлеглого регламентується в термінах очікуваних результатів; 

встановлені цілі та очікувані результати використовуються як критерії оцінки внеску 

підлеглого. 

 



Процедуру управління за цілями можна 

представити у вигляді певного циклу: 

 



Атестація кадрів 

Однією з форм оцінки персоналу  є атестація. Особливістю даної форми є те, що вона 
проводиться спеціально створюваною атестаційною комісією, до якої включають: 

представників керівництва; 
керівників структурних підрозділів; 
представників кадрової служби, відділів праці і зарплати, або підрозділу управління 
персоналом. 
За змістом – це комплексна оцінка, яка підсумовує уявлення про якості працівника, 

його трудову поведінку, результати діяльності. 

Проведення атестації служить двом функціям: структуроутворюючій і мотивуючій. 

Перша функція пов’язана з досягненням більшої визначеності при виконанні 

роботи. Вона передбачає оцінку якості та кількості виконуваної роботи, внесення 

змін до функціональних обов’язків і посадових інструкцій, уточнення параметрів 

оплати праці. Мотивуюча функція атестації проявляється в активізації мотивів 

виконавців до найкращого виконання.  

Організація атестації працівників 

відбувається у три етапи: 

1. Підготовка до проведення атестації. 

2. Проведення атестації. 

3. Підсумки атестації.  



На стадії підготовки атестації необхідно 
розробити наступні документи: 

атестаційний лист; 
структура письмової характеристики на 
виконавця, що атестується; 
бланк оцінки показників і ділових якостей 
виконавця; 
звіт виконавця про виконану роботу; 
план роботи виконавця; 
висновок атестаційної комісії; 
структура звіту атестаційної комісії за 
підсумками атестації. 

На цій же стадії необхідно довести до 
відома тих, хто атестується, всю 

процедуру атестації.  

Наступний етап – проведення самої атестації. Вона, у свою чергу, складається з двох 
підетапів. 

І.    Професійне (комп’ютерне) тестування, в ході якого перевіряється відповідність 
знань працівника тим вимогам, які висуваються до виконавців у повній якості. 
ІІ.    Атестаційне інтерв’ю, в ходів якого відбувається співбесіда виконавців з 
атестаційною комісією.  
 
На стадії підведення  підсумків атестації визначаються результати атестації, 
оформлюється  атестаційний висновок у вигляді Оцінкового листка, атестаційної 
анкети або Доповіді-оцінки.  



Існує декілька видів атестації, які розрізняються залежно від причини її 
проведення: 

1)чергова атестація – проводиться щорічно або двічі на рік обов’язково для всіх 
співробітників. Метою атестації є опис виконаної роботи і підведення підсумків 
діяльності; 
2)атестація у зв’язку із завершенням випробувального терміну. Метою є одержання 
висновку по результатах атестації та аргументованих рекомендацій з подальшого 
службового використання атестованого; 
3) атестація для просування по службі. Метою є виявлення відповідності виконавця 
новій посаді. При цьому аналізуються потенційні можливості працівника і рівень його 
професійної підготовки для зайняття більш високої посади. 

В атестаційному висновку подається 
всебічна оцінка працівника: відповідність 
професійної підготовки і компетентність 
працівника кваліфікаційним вимогам по 
посаді, категорії і розряду оплати праці, 

ставлення до роботи і виконання обов’язків, 
ділові і моральні якості, показники  

результатів роботи в минулий період. В кінці 
висновку позначаються рішення 

атестаційної комісії в одному з трьох 
варіантів: 

а)   відповідає посаді, яку займає; 
б)   відповідає посаді, яку займає, за умови, 
що виконає рекомендації комісії з 
повторною атестацією через рік; 
в)   не відповідає посаді, що займає.  

В розробці і запровадженні атестаційного 

висновку беруть участь безпосередній 

керівник працівника, представник служби 

по роботі з персоналом, сам працівник. 

Кожний учасник заповнює відповідний 

розділ. Затверджується атестаційний 

висновок  керівником організації. Працівник 

має право підписати атестаційний висновок 

і  висловити свою згоду або незгоду з 

підсумковою оцінкою.  



Більш об’єктивним методом є центри оцінки персоналу, які використовують крім 
анкетного опитування тестові випробування (для  керівників різних рівнів). 

 Методика такого випробування може включати: 
 Виконання управлінських дій. На виконання завдання надається 2 год. На протязі 
цього часу людина, яка проходить випробування, знайомиться із серією інструкцій, 
ділових паперів, наказів та іншими   матеріалами, що необхідні для підготовки 
розпоряджень з різних технологічних, виробничих, кадрових питань. Далі з  
працівником проводиться інтерв’ю.   

) Обговорення проблем у невеликій групі.  Ця процедура дає можливість виявити 

вміння працювати у складі групи. Наприклад, вирішити завдання з відбору  з 10 

кандидатів двох працівників і т. ін. 

Працівникам, що  піддаються  випробуванням, надається завдання: 

відібрати кандидата; 

запевнити інших, що цей вибір найкращий. 

Процедура при цьому така: 

вивчення даних про кандидатів; 

обґрунтування вибору; 

загальна дискусія (40-50 хв.) 
 



Картка завдань  
на підставі інструктивно 
технологічної картки створити  
1. анкетування на тему: Професійні 
якості працівника  
2. Законспектувати конспект  
Виконані завдання відправити на 
електронну адресу 
mawa1995@ukr.net 



Оцінювання персоналу є важливим елементом управління 

людськими ресурсами, оскільки дозволяє менеджерам приймати 

обґрунтовані рішення щодо мотивації, навчання та перекваліфікації, 

розвитку співробітників, їх руху в організації.  

 

 

   

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


