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Теоретичні основи розроблення оцінки ефектив�
ності роботи персоналу були закладені в роботах вче�
них впродовж історії всієї людської цивілізації. Пробле�
ма економічного виміру праці виникла в свідомості лю�
дини як тільки вона стала розуміти навколишній світ та
створювати систему координат і вимірювання цього
світу. Можна припустити, що перші оцінки ефективності
роботи конкретної людини давалися ще печерними
людьми своїм одноплемінникам на зорі становлення
людства. У той час, коли племена займалися полюван�
ням і збиранням, зробити оцінку було досить таки про�
сто — один мисливець приніс здобич, а другий (полю�
ючи такий же час) нічого не здобував, відповідно всі
блага того часу діставалися першому, другого ж чекала
незаздрісна доля. Досліджуючи більш пізній період роз�
витку людства, можна побачити цікаві приклади оцінки
ефективності роботи людей у звичаях племен північної
Африки. Так, шаманів і чаклунів, які тривалий час не
могли викликати дощі в період посух (зараз ми можемо
сказати, що вони просто не ефективно працювали), ви�
ганяли з племен, а іноді і вбивали.
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Опис економічного виміру оцінки ефективності
праці з позиції цінностей знайшли своє відображен�
ня в "Біблії", "Артхашастра", законах Хаммурапі, Ста�
ровавилонских господарських та юридичних тракта�
тах, у працях грецьких та китайських філософів.
Пізніше дана проблематика розглядалась класични�
ми німецькими філософами та провідними вченими в
СРСР.

Але, незважаючи на це, проблема ефективності пра�
ці саме керівників (а тим більш в фінансовій установі) й
досі залишається маловивченою.

Між тим, керівник на підприємстві — ключова
фігура ефективного управління, яка виступає в двох
іпостасях: як суб'єкт прийняття стратегічних і так�
тичних рішень та як організатор ефективної трудо�
вої діяльності персоналу з виконання прийнятих
рішень. Можна стверджувати, що наявність доско�
налих механізмів кількісної оцінки поведінки людей
— один з визначальних факторів досконалої моти�
вації та її невід'ємний елемент як функції менедж�
менту [1].
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 Навіть найобдарованіші люди можуть бути на по�
див неефективними, вони часом не розуміють, що зав�
дяки одним здібностям не можна домогтися значних
успіхів у роботі. Вони не усвідомлюють, що талант може
сприяти ефективності тільки за цілеспрямованої праці.
І навпаки, в кожній організації є високоефективні прац�
івники, що не мають особливих талантів. У той час як
одні гарячково мечуться, імітуючи кипучу діяльність, яку
часом інші приймають за "творчу іскру", інші крок за
кроком повільно рухаються до наміченої мети і досяга�
ють її першими.

Інтелект, уява та поінформованість — безумовно,
важливі якості, але тільки в сполученні з ефективні�
стю вони втіляться в результатах. Взяті самі по собі,
вони лише встановлюють планку можливих досягнень
[2].

Головним мірилом руху успіху в фінансовій установі
має бути людина. Проте в процесі практичної реалізації
цього положення виникають великі труднощі. Адже
людина залучена в складну систему різних відносин.
Яким чином і що саме брати за основу при вирішенні
проблеми виміру — є проблемою.

Наразі постає питання щодо визначення поняття
ефективності роботи. Тож, на наш погляд, ефективність
роботи — це отримання чи перевищення працівником
запланованого досяжного результату роботи в обумов�
лені терміни.

Ефективність діяльності керівника — це характери�
стика, що визначає:

— відповідність того, що робить співробітник, цілям
організації та встановленим вимогам;

— виконання роботи найбільш раціональними еко�
номічними способами;

— максимальне використання можливостей
(здібностей, знань, навичок) фахівця з метою якісного
досягнення встановлених цілей.

Оцінка ефективності діяльності визначається рівнем
досягнення встановлених цілей кожного конкретного
співробітника.

Встановлені цілі повинні бути конкретні та до�
сяжні. Цілі можуть встановлюватись як короткостро�
кові (наприклад, проведення вдалих переговорів
щодо зменшення ціни за оренду приміщення банку),
так і довгострокові (наприклад, проведення нової
маркетингової компанії в період з 1.02 по 1.07). Цілі
складаються виконавцем разом з безпосереднім ке�
рівником та затверджуються вищестоящим керівниц�
твом.

Довгострокові цілі краще виставляти на період од�
ного кварталу (причому бажано в подальшому в за�
лежності від їх виконання розподіляти квартальні
премії), але можливе також встановлення цілей, ви�

конання яких проводитиметься протягом 2—3 квар�
талів.

Для керівного складу банківських установ пропо�
нується встановлювати три види цілей:

— бізнес�цілі — цілі, направлені не лише на зароб�
іток прибутку для банку, але й на мінімізацію витрат,
попередження збитків;

— організаційні цілі. Наприклад, організація пере�
везення персоналу в новий офіс, впровадження нової
системи контролю за персоналізацією платіжних кар�
ток та ін.;

 — особистий розвиток. Наприклад, відрядження на
семінари, курси, вивчення іноземної мови та ін.

 Для систематизації цілей пропонується заповнюва�
ти наведену нижче табл. 1.

 У залежності від спрямованості підрозділу (бізнес
або операційна підтримка) будуть і відповідна різниця
у відсотках між блоками "Бізнес�цілі" та "Організаційні
цілі" (рекомендовані відсотки для операційної підтрим�
ки в таблиці вказані в дужках).

Кількість цілей не повинна бути занадто великою та
становити в кожному блоці 1—4 цілі.

Загальна річна оцінка ефективності праці керівників
розраховується як середнє арифметичним показником
рівня досягнення встановлених цілей.

Довгострокові цілі встановлюються та затвер�
джуються перед початком нового року та можуть
коригуватись та доповнюватись на протязі всього
року. Їх контроль повинен здійснюватись безпосе�
реднім керівником періодично раз на тиждень або
раз на два тижні разом з оцінкою щотижневої ро�
боти.

Для оцінки ефективності щотижневої роботи керів�
ника пропонується оцінювати виконання попередньо
запланованих на тиждень робіт. Допускається також
вказана оцінка ефективності роботи керівника з інтер�
валом в два тижня. Для аналізу роботи пропонується
табл. 2.

При виконанні запланованих цілей не на 100% не�
виконана ціль переноситься в план на наступний тиж�
день. Деякі роботи можуть плануватись, наприклад, на
період в три тижні. В цьому разі в плані визначається
кінцевий строк виконання такої роботи, при цьому ба�
жано розбити загальну роботу на тижневі етапи та кон�
тролювати тижневий відсоток виконання такої робо�
ти.

Не доцільно планувати та вносити в таблицю дрібні
справи, наприклад: "зробити дзвінок до відділу кадрів
стосовно графіка відпусток", "дати доручення на прид�
бання канцтоварів" та ін. Загалом план не повинен пе�
ревищувати десяти пунктів.

При оцінці виконання тижневих робіт безпосередній
керівник повинен звертати особливу увагу на невико�
нані його підлеглим цілей плану та обговорювати з ним
причин невиконання плану.

Систематичне невиконання плану свідчить про не�
ефективну роботу керівника (або невміння взагалі пла�
нувати свою роботу, що також свідчить про некомпе�
тентність керівника), що повинно викликати відповідні
заходи покарання або допомоги з боку безпосеред�
нього керівника. В той же час, якщо оцінка ефектив�
ності роботи керівника показує постійне виконання

 Таблиця 1. Цілі для річної (квартальної) оцінки
ефективності праці керівника
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запланованих показників, це по�
винно стати поводом влучних мо�
тиваційних заходів по відношен�
ню до нього.

ВИСНОВКИ
Оцінка ефективності роботи

керівного складу фінансових уста�
нов в умілих руках може стати по�
тужним чинником мотивації. Фах�
івцю керівного складу надається можливість спілкуван�
ня зі своїм безпосереднім керівником, під час якого
підводяться підсумки роботи за певний період, відзна�
чаються досягнення і недоліки (не просто недоліки, а
шляхи їх подолання). Оцінка надає можливість донести
до кожного керівника плани організації, і обговорити з
ним детально ці плани. Вищестоящий керівник, в свою
чергу, отримує так званий зворотний зв'язок, тобто
дізнається думку фахівця про поточну ситуацію і плани
на майбутнє.

Для конкретного керівника ми можемо за резуль�
татами оцінки ефективності роботи зробити обгрунто�
вані висновки про потребу в навчанні і розвитку, його
місце в організації, плануванні кар'єри, зміну заробіт�
ної плати, дисциплінарних діях.

Ми можемо оцінити, що відбувається в організації
в цілому і в окремих підрозділах, наскільки обгрун�
товано розподіляються роботи, як планувати людські
ресурси, чи можемо ми з наявними ресурсами
здійснити плани організації, чи можемо підвищити
продуктивність праці, що нам потрібно для впровад�
ження нових технологій і зміни умов роботи, чи відпо�
відають законодавству норми і правила, прийняті в
організації, зокрема норми охорони праці. У процесі
оцінки ми замислюємося над тим, як у нас розподі�
лені роботи, які вимоги ми пред'являємо, які цілі ста�
вимо.

Немає нічого гіршого непродуманого управлінсько�
го рішення. На жаль, на відміну від дій, пов'язаних з
фінансами або обладнанням, коли є можливість випра�
вити помилку або залишається шанс почати все з чисто�
го аркуша, дії, пов'язані з людьми, незворотні. На по�
долання помилок, до яких залучений персонал, йде на�
багато більше сил і засобів, ніж на їх запобігання. Але
навіть якщо помилки вдасться виправити, пам'ять зали�
шиться назавжди.

Також зазначу, що найбільшої шкоди при оцінці
персоналу завдає її відсутність. Бездіяльність не менш
небезпечна, ніж непродумані дії. Кожен керівник по�
винен пам'ятати, що оцінка діяльності підлеглого(в
тому числі керівника лінійного підрозділу, відділен�
ня або філії банку) — обов'язкова складова його уп�
равлінської діяльності. Оцінка керівників дає мож�
ливість:

— встановити конструктивні робочі відносини з
підлеглим;

— повідомити підлеглому про свої очікування;
— проінформувати підлеглого про те, як оцінюєть�

ся його діяльність;
— внести коригування, якщо діяльність не влашто�

вує;
— з'ясувати причини незадовільної роботи;

— відзначити достоїнства і досягнення;
— мотивувати підлеглого;
— намітити план розвитку підлеглого і його кар'єрні

перспективи;
— дізнатися роботу підлеглого "зсередини";
— знайти шляхи підвищення ефективності роботи

підлеглого і організації в цілому;
— вчасно запобігти розвитку конфліктних ситуацій;
— отримати зворотній зв'язок і краще зрозуміти си�

туацію в колективі;
— складати і коригувати плани розвитку організації

з урахуванням наявних людських ресурсів;
— влучно коригувати власну поведінку.
 Підлеглому керівникові отримання оцінки з боку

безпосереднього керівника дає можливість:
— відчути себе повноправним членом колективу, а

не гвинтиком великої машини;
— своєчасно скорегувати свої недоліки;
— повірити у власні сили;
— поговорити з безпосереднім керівником не по�

спіхом, а спокійно і всерйоз;
— перейнятися ще більш великою повагою до без�

посереднього керівника.
Останнім часом значно підвищується роль і місце

персоналу в соціально�економічних системах, що адек�
ватно спричиняє зміну самих механізмів і принципів кад�
рової і управлінської роботи. Вся робота з кадрами
відображається в умінні управління персоналом, від
ефективності якої, зрештою, залежить успіх фінансо�
вої установи.

Від керівників персоналу, насамперед, потрібна
ефективність. Але досягнення ефективності в сучас�
них умовах стає все більш важким завданням. Якщо
керівники банківських установ не будуть прагнути до
максимальної ефективності в своїй роботі, вони про�
сто перетворяться на чиновників, які відсиджують при�
значені години, або зовсім залишаться поза справами.

Насамкінець зазначимо, що не треба забувати, що
ми можемо вельми ефективно управляти лише тим, що
можемо достовірно виміряти.
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 Таблиця 2. Тижнева оцінка ефективності праці керівника


