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В умовах соціально!економічного розвитку країни та
поступового входження її до європейської спільноти вели!
кого значення набуває підвищення ефективності виконання
органами державної влади завдань та функцій держави, які
в найбільшій мірі виражають соціальну природу державної
служби: служіння народу, країні в цілому. Ефективність
діяльності органів державної влади залежить від результатів
діяльності кожного державного службовця. Тому оцінюван!
ня показників якості діяльності державних службовців є
однією з найважливіших проблем державного управління.
Тим паче зараз, коли проектом Закону України "Про дер!
жавну службу", розробленого Головдержслужбою Украї!
ни, передбачено тільки оцінювання діяльності державних
службовців шляхом щорічного оцінювання результатів
діяльності [6]. Виконуючи контрольну функцію, за допомо!
гою якої суб'єкт оцінювання повинен отримувати інформа!
цію для подальшого удосконалення методів роботи з пер!
соналом, дуже важливим є дослідження того факту, на!
скільки учасники щорічного оцінювання зацікавлені в цьо!
му заході.

Оцінювання діяльності державних службовців є пред!
метом наукових досліджень Н.Р. Нижник, В.В. Цвєткова, Г.І.
Лелікова, С.Д. Дубенко, Л.А. Пашко, С.Л. Аксенова, А.В.
Супрун, О.Д. Ситнік, О.А. Ковальчук та ін. [7, 8, 10, 11, 12].

Метою даної статті є аналіз організаційно!правового
забезпечення процесу щорічного оцінювання та визначен!
ня причин його неефективності.

Під оцінкою мається на увазі визначення рівня цінності
деякого об'єкту, процесу або явища. Будь!яка оцінка — це
результат зіставлення аналізованого елемента дійсності з
деяким еталоном, що відображає сучасні уявлення про
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ідеал. Основним призначенням оцінки персоналу є регуляр!
не й оперативне забезпечення суб'єкта управління об'єктив!
ною інформацією про стан і тенденції змін професіоналізму
співробітників і кадрового потенціалу організації в ціло!
му. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури виділяють 3 основні
функції оцінки трудової діяльності: адміністративну, інфор!
маційну та мотиваційну [9, с. 578]. Вибір саме таких функцій
базується на тому, що оцінка результатів діяльності потрібна
для:

1) ухвалення адміністративних рішень про підвищення,
переведення і припинення трудового договору;

2) інформування людей про відносний рівень їх робо!
ти. Працівник пізнає не тільки, чи достатньо добре він пра!
цює, але і що конкретно є його силою або слабкістю, і в яко!
му напрямі він може удосконалюватися;

3) мотивації поведінки людей. Визначивши сильних пра!
цівників, адміністрація може належним чином винагороди!
ти їх подякою, заробітною платнею або підвищенням на
посаді.

Таким чином, інформаційні, адміністративні та моти!
ваційні функції оцінки трудової діяльності взаємозв'язані,
тобто інформація, що веде до адміністративного рішення
про підвищення по службі, повинна позитивно мотивувати
людину до сумлінної роботи.

Метою щорічної оцінки виконання державними служ!
бовцями покладених на них обов'язків і завдань (далі —
щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними
своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за про!
ходженням державної служби та професійними досягнен!
нями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої
діяльності відповідно до посадових інструкцій, особистих
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планів роботи. Щорічна оцінка проводиться з метою пол!
іпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і
творчої активності державних службовців, визначення їх
потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому
розвитку; планування кар'єри, вдосконалення процесу пла!
нування та організації діяльності як державного службов!
ця, так і державного органу в цілому, виявленні організац!
ійних проблем та оперативного реагування на них, аналізу
виконання посадових інструкцій. Під час проведення щорі!
чного оцінювання аналізується виконання завдань та обо!
в'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про
структурні підрозділи, особистих планах роботи.

Особисті плани роботи державних службовців форму!
ються державним службовцем за дорученнями (резолюція!
ми) безпосереднього керівника на початку року відповідно
до планів роботи структурного підрозділу та доповнюють!
ся протягом року за дорученнями керівника в разі покла!
дання на підрозділ нових завдань, а також надходження
доручень органів вищого рівня.

Кадрова служба до початку проведення оцінювання оз!
найомлює всіх державних службовців з порядком проведен!
ня щорічної оцінки та критеріями і показниками якості робо!
ти, забезпечують формою бланку щорічної оцінки виконан!
ня державним службовцем посадових обов'язків і завдань.

Процедура проведення щорічної оцінки передбачає
наступні етапи:

1) підготовчий період, який передбачає аналіз безпо!
середнім керівником та державним службовцем, виконан!
ня завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкц!
іях, положеннях про структурні підрозділи, особистих пла!
нах роботи, наданих окремих дорученнях у звітний період,
а також установлення безпосереднім керівником дати про!
ведення співбесід;

2) оцінювання, за підсумками якого керівником вистав!
ляється оцінка, яка може бути низька, задовільна, добра або
висока;

3) співбесіда та підписання результатів обговорення, під
час якого обговорюються результати оцінки роботи служ!
бовця за минулий рік та досягається домовленість на наступ!
ний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності
підвищення кваліфікації та складання особистих планів ро!
боти на наступний рік;

4) затвердження керівником вищого рівня результатів
оцінювання;

5) заключний етап, який передбачає перевірку кадро!
вою службою державного органу повноти заповнення фор!
ми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової спра!
ви державного службовця. [5]

Кадрова служба аналізує та узагальнює результати
щорічної оцінки та готує проекти відповідних рішень з пи!
тань кадрового менеджменту. Указані висновки враховують!
ся при складанні річних планів роботи з кадрами, визначенні
щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні
державного замовлення на підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації державних службовців, плануванні
їх кар'єри.

Таким чином, щорічне оцінювання, як оцінка результатів
діяльності державних службовців — це довготривалий та
багатогранний процес, який складається з послідовних дій
для визначення якості діяльності державних службовців з
метою удосконалення як професійного рівня службовців,
так і організації праці в державному органі влади в цілому.
Учасниками цього процесу є державні службовці (керівни!
ки та спеціалісти) та кадрові служби органів державної вла!
ди. Оскільки методика оцінювання державних службовців
не є предметом розгляду даної статі, автор, аналізуючи ета!
пи щорічного оцінювання державних службовців, вважає
цей процес достатньо спланованим, організованим та
підконтрольним:

1) визначена мета проведення щорічного оцінювання,
його суб'єкти та об'єкти, технологія оцінювання;

2) визначені ролі та завдання кожного учаснику процесу;

3) керівник органу державної влади та кадрові служби
контролюють умови протікання процесу (терміни проведен!
ня, повноту заповнення форми бланків щорічної оцінки), а
учасники оцінювання мають можливість контролювати цей
процес на предмет законності, прозорості, гласності, об!
'єктивності, неупередженості, рівноправності (шляхом ос!
карження результатів щорічного оцінювання).

Що стосується мотивації учасників щорічного оцінюван!
ня в здійсненні дій для досягнення мети цього процесу, то, на
думку автора, вона залежить від результатів цього процесу.
Результати оцінки повинні враховуватися при атестації дер!
жавних службовців, розгляді питань просування по службі,
присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених за!
конодавством грошової винагороди, надбавок, премій або
змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження
терміну перебування на державній службі, формуванні кад!
рового резерву та інших питань проходження державної
служби. Проаналізувавши нормативне!правове забезпечен!
ня державно!службових відносин, автор вважає, що резуль!
тати не є достатнім стимулом для учасників процесу:

По!перше, просування по службі державного службов!
ця відповідно до Закону України "Про державну службу"
відбувається шляхом зайняття більш високої посади або
присвоєнням чергового рангу [1]. Зайняття більш високої
посади в системі державної служби України можливо лише:

— за підсумками стажування;
— якщо державний службовець перебував у кадрово!

му резерві на відповідну посаду,
— через конкурсний відбір.
Присвоєння чергового рангу відбувається кожні 2 ро!

ки в межах категорії посад. Оцінювання державного служ!
бовця відбувається у січні!лютому за підсумками роботи за
попередній календарний рік роботи. Звичайно, її результа!
ти враховуються при прийнятті рішення щодо присвоєння
рангу, але якщо присвоєння чергового рангу повинно відбу!
тись у листопаді (через 10—11 місяців після проведення
щорічного оцінювання) крім оцінки, отриманої в січні!лю!
тому, враховуються підсумки роботи за поточний рік без
проведення цієї процедури [3]. Тому можна зробити висно!
вок, що результати щорічної оцінки враховуються при при!
своєнні чергового рангу, але не є підставою для останньо!
го. Не проводячи щорічного оцінювання, робота державно!
го службовця періодично оцінюється і на підставі цієї оцін!
ки присвоюється черговий ранг.

По!друге,: кадровий резерв формується з:
— керівників і спеціалістів підприємств, установ, орган!

ізацій;
— працівників органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування;
— державних службовців, які підвищили кваліфікацію,

пройшли стажування або за результатами атестації рекомен!
довані для роботи на більш високих посадах;

— осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для
зарахування до кадрового резерву;

— випускників вищих навчальних закладів, у тому числі
тих, що зараховані на навчання за освітньо!професійними
програмами підготовки магістрів державного управління [4].

До кадрового резерву зараховуються професійно підго!
товлені працівники, які успішно справляються з виконанням
службових обов'язків, виявляють ініціативу, володіють на!
вичками роботи на комп'ютері, мають організаторські
здібності, необхідні для виконання посадових обов'язків.

Таким чином, зарахованими до кадрового резерву мо!
жуть бути не тільки державні службовці, які отримали високі
підсумкові оцінки при проведенні щорічного оцінювання.

По!третє, список осіб, зарахованих до кадрового резер!
ву переглядається щороку у грудні, а щорічна оцінка про!
водиться у січні!лютому. І хоча до списку осіб, зарахованих
до кадрового резерву протягом року можуть бути внесені
зміни, все ж таки можна відзначити відсутність прямого впли!
ву результатів щорічного оцінювання на формування кад!
рового резерву.
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По!четверте, державним службовцям відповідно до чин!
ного законодавства встановлюються надбавки за ранг, вис!
лугу років, за знання та використання в роботі іноземної
мови, за почесне звання "заслужений" та високі досягнення
у праці або за виконання особливо важливої роботи. Що
стосується надбавок за вислугу років, ранг державного
службовця, знання та використання в роботі іноземної мови,
почесне звання "заслужений" — то ці надбавки перш за все
мають обов'язковий характер. Що стосується надбавки за
високі досягнення у праці або за виконання особливо важ!
ливої роботи, то на перший погляд можна провести зв'язок
із результатами щорічного оцінювання. Але, яка саме оцін!
ка повинна бути, щоб встановити державному службовцю
надбавку за високі досягнення у праці (висока, добра) в нор!
мативних документах не зазначено. У нормативному акті,
який регулює оплату праці державних службовців існує нор!
ма, що в разі несвоєчасного виконання завдань або по!
гіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни
надбавка за високі досягнення у праці може бути зменшена
або скасована. Тобто скасування або зменшення розміру
можна провести і протягом року, а не тільки по результатам
оцінювання.

Не простежується вплив результатів щорічного оцінюван!
ня на розмір доплат. Відповідно до законодавства держав!
ним службовцям можуть встановлюватись доплати за вико!
нання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за науко!
вий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спец!
іальності. І якщо зв'язок між доплатою за наукові ступені та
результатами діяльності службовця ще можна простежити
(однак законність скасування такої доплати на підставі підсум!
кової оцінки — це складне юридичне питання), то доплата за
виконання обов'язків відсутнього працівника взагалі встанов!
люється за виконання певного обсягу роботи.

Що стосується преміювання працівників, то дійсно, та!
кий вид матеріального стимулювання встановлюється відпо!
відно до їх особистого вкладу в загальні результати робо!
ти. Преміювання працівників відповідно до положення про
преміювання відповідного державного органу може
здійснюватись за підсумками роботи за місяць, квартал або
рік. І коли йде мова про преміювання службовця за особис!
тий внесок в результати роботи відповідного державного
органу за рік, то таке преміювання здійснюється, як прави!
ло, в грудні, а процес щорічного оцінювання виконання дер!
жавними службовцями покладених на них обов'язків і зав!
дань проводиться у січні!лютому наступного року. Коли
йдеться про прийняття рішення щодо преміювання службов!
ця за результатами роботи певного місяцю або кварталу, то
чи можна на підставі результату щорічної оцінки за попе!
редній календарний рік корегувати розмір премії за особи!
стий вклад в загальні результати роботи органу по підсум!
ках квартала або місяця поточного року?

По!п'яте, відсутній прямий вплив балу підсумкової оцінки
на мотиваційні заходи чи то матеріальні, чи то нематеріальні.

Таким чином, щорічне оцінювання державних служ!
бовців — це довготривалий процес, для здійснення якого
потребується чимало витрат та зусиль. І дуже прикро, що як
службовці, які оцінюються, так і їх керівники та кадрові служ!
би формально відносяться до цієї процедури. На думку ав!
тора причиною формальності щорічного оцінювання та
відповідно його неефективності є недостатня мотивація учас!
ників цього процесу. Результати щорічної оцінки та підсум!
кові оцінки відповідно, які державні службовці отримують
під час цієї процедури, не мають прямого зв'язку із матері!
альним або нематеріальним стимулюванням державних
службовців. Тому одним із шляхів подолання формалізму
при проведенні щорічного оцінювання автор вважає удос!
коналення нормативно!правового регулювання державно!
службових відносин на предмет забезпечення зв'язку між
результатами оцінювання та іншими кадровими процесами.
Проведення щорічного оцінювання двічі на рік (в грудні та
червні) надасть можливість більш гармонійного поєднання
норм чинних законодавчих актів, які регулюють процеси

проходження державної служби та своєчасного корегуван!
ня дій співробітників для виконання запланованих робіт.

Але щорічне оцінювання не зводиться лише до мотива!
ційної функції, а насамперед виконує контрольну функцію
в управлінні персоналом, за допомогою якої суб'єкт оціню!
вання отримує інформацію про особисті та професійні якості
державних службовців, їх результати діяльності. Тому на!
скільки ефективна процедура щорічного оцінювання, яким
чином оцінюється інформація, отримана під час її проведен!
ня, наскільки вона корисна та необхідна при ухваленні кад!
рових рішень є предметом подальших досліджень.
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