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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасні наукові дослідження широко розглядають та

аналізують можливості та проблеми оцінки персоналу. Од'
нак сама логіка оцінки персоналу та теоретико'методологічні
проблеми з нею пов'язані не можуть бути повноцінно розв'я'
зані в рамках локального дослідження та потребують систем'
ного аналізу. Відповідна система, на нашу думку, має ієрарх'
ічний рівень та охоплює економічні рівні від підприємства до
держави. До того ж завданням такої моделі має бути роз'
робка універсальних показників, які могли б одночасно відпо'
відати двом завданням: надавати вичерпну інформацію ме'
неджменту підприємства про ефективність здійснюваного уп'
равління (використання персоналу) та забезпечувати інфор'
мацією про ступінь (адекватність) забезпечення трудовими
ресурсами, необхідний рівень їх кваліфікації, тощо галузе'
вий та державний рівень управління. Все це дало б змогу сут'
тєво підвищити ефективність управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Ефективність управління на цей час є об'єктом широко'

го кола наукових досліджень. Оцінка є однією із базових
функцій управління (адже виступає основою для плануван'
ня, мотивації і контролю). В розробках сучасних науковців
міститься низка різних підходів та можливих напрямів тако'
го оцінювання. Зокрема, російській автор А.І. Скопилатов
розрізняє наступні види оцінок персоналу: кількісна, якісна
оцінка та аналітичне оцінювання, яке полягає в підсумову'
ванні оцінок по всіх критеріях [3].

Однак, розробкою єдиних моделей, що поєднують в
собі якісні та кількісні результати оцінки, в сучасній науковій
літературі не міститься. Змістовно теоретична розробка про'
блем оцінки персоналу розглянута в працях відомих заруб'
іжних вчених, таких як Армстронг М., Герцберг Ф., Друкер
П., Генкін Б.М., Єгоршин О.П., Кібанов О.Я., Травін В.В.,
Шекшня С.В. та інші.

Значний внесок у розробку теорії оцінки персоналу зроби'
ли такі відомі українські науковці, як: Богиня Д.П., Грішнова О.А.,
Данюк В.М., Дмитренко Г.А., Долішній М.І., Колот А.М. та інші.

Здебільшого пошуки науковців зосереджені навколо
кількісних (таких, що можуть бути виміряні) оцінок персо'
налу. В роботах окремих науковців наводяться описи якіс'
них методик, однак при цьому зазначені методики не мо'
жуть бути поєднані із кількісними та використовуються як
принципово різні інформаційні блоки. Кількісні показники
характеризують ефективність трудової діяльності персона'
лу (особливо це стосується персоналу кваліфікованої праці
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та управлінського персоналу) тільки з одного боку, адже як
зазначає П. Друкера, "кількість — це категорія, яка не має
ніякого змісту стосовно кваліфікованого персоналу. Більш
важливим є його якість" [2., с. 69]. В цьому контексті також
принципово важливою є думка російського соціолога Г.Г.
Татарової, яка характеризує і зворотній зв'язок. Відповідно
до її думки, кількісна відмінність має сенс лише в рамках
однієї і тієї ж якості (якісна однорідність) [5, с. 54].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
На нашу думку, тези П. Друкера та Г. Татарової і зумов'

люють основну проблему в сучасному менеджменті персо'
налу — необхідності одночасного виміру ефективності діяль'
ності персоналу в якісних та кількісних показниках виміру.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядати існуючі підходи до оцінювання персоналу не'
обхідно з першого етапу аналізу, який проходить працівник
на підприємстві — етапі відбору. Оціночні процедури, вико'
ристовувані на цьому етапі, бувають і кількісними, і якісними.
Саме на цьому етапі максимально здійснюється всебічний
аналіз із використанням різноманітних, зокрема якісних (ме'
тодик соціально'психологічний, ігрових, співбесід тощо). При
цьому відповідні методики спрямовані на встановлення мак'
симальної адекватності претендента вимогам робочого місця,
які сформульовані в межах суб'єктивної оцінки керівника або
атестації робочого місця. Очевидною є незіставність підходів.

У відповідності до переліку типових пунктів відбору,
запропонованого американським автором Майклом Армст'
ронгом, такими критеріями є:

— знання, навички і досвід — що кандидат знає і здатний
робити на основі накопиченого досвіду, освіти і професійної
підготовки (компетенції, пов'язані з роботою), наприклад
технічні і професійні знання, рахункові навички або навички
ручної роботи, а також досвід виконання схожої роботи;

— особисті якості — як даний кандидат поведеться при
виконанні даної роботи, наприклад, як він взаємодіятиме з
іншими людьми, здійснюватиме керівництво, впливатиме на
людей (наприклад, писати звіти, проводити презентації),
досягатиме результату, прийматиме рішення, які його ініціа'
тивність і самодостатність (поведінкові компетенції);

— кваліфікація — основні дипломи, що свідчать про
освіту і професійне навчання [1 с. 370].

У переліку М. Армстронга перші два показники відносять'
ся до якісних, а кваліфікація (розглядаючи її за формальними
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критеріями) — до кількісних. При цьому прийняття рішення
залишається за особою, що приймає рішення, яка, грунтую'
чись на власних суб'єктивних уподобаннях, володіючи резуль'
татами проведених кількісних та якісних оцінок, приймає рішен'
ня щодо прийняття чи неприйняття на роботу. Однак при цьо'
му втрачається логіка об'єктивності. Тобто науковці розроб'
ляють окремі методики кількісного та якісного аналізу, однак
через неможливість їх зіставлення між собою особа, що прий'
має рішення, не може отримати інтегральний показник макси'
мальної відповідності працівника для певного робочого місця.

Основними методами якісних досліджень персоналу є ме'
тоди психологічного та соціологічного аналізу. Методологічний
інструментарій зазначених методів є доволі опрацьованим та та'
ким, що, на нашу думку, заслуговує на його інтеграцію з мето'
дами економічного аналізу для отримання інтегральної оцінки.

У сучасній соціології, за визначенням Г.Г. Татарової, на
сьогоднішній день також спостерігається вся зростаюча увага
дослідників до якісних методів (до якісної стратегії, до якісної
методології). Авторка це пояснює взаємодією багатьох чин'
ників, основними з яких вона визначає: накопичення багаторі'
чної практики описових досліджень; протиріччя існуючих прин'
ципів багатовимірності та системності; порушення принципів
"гомогенності суспільства"; використання логіки "кнопкового
моделювання" [4]. На нашу думку, все зазначене цілком спра'
ведливе і для економічних оцінок персоналу. Тобто існування
багатолітньої практики проведення оцінки персоналу переваж'
но зупинялось на рівні досліджень описового характеру і в ос'
новному в рамках відбору персоналу (при наймі на роботу або
переведенні). По'друге, традиційно існуюче протиріччя між

декларацією (на рівні теоретичних побудов) принципів
багатовимірності і системності вивчення персоналу (тру'
дової поведінки тощо) і невикористанням цих принципів
як безпосередньо в процесі оцінки, так і в процесі прий'
няття управлінських рішень. По'третє, економічні про'
цеси на багатьох підприємствах (пов'язані із переведен'
ням багатьох, навіть функціональних, підрозділів у аут'
сорсинг, загальне скорочення наявного персоналу) не
потребують, на погляд менеджерів, особливої активізації
роботи щодо ефективного використання персоналу. Та'
кож суттєві розбіжності в умовах життя багатьох людей
ускладнюють "гомогенізацію", мотивів, окремих куль'
турних практик та дефініцій тощо. Проблема, що назва'
на Г.Г. Татаровою "кнопковим моделюванням" в прак'
тиці вітчизняного менеджменту лежить набагато глиб'

ше та пов'язана із впевненістю багатьох менеджерів (як ме'
неджерів по персоналу так і осіб, що приймають рішення) сто'
совно того, що їх процедури найкращі, а будь'які зміни тільки
їх погіршать — при тому, що здебільшого все відбувається без
особливих знань, натисненням на відповідні кнопки комп'юте'
ра де, на їх думку, можна отримати якісно нове знання.

Основним сучасним завданням, яке потребує практично'
го розв'язання, є встановлення взаємозв'язку між кількісними
та якісними показниками. Такий взаємозв'язок має встанов'
люватися через їх приведення до єдиних вимірників. На нашу
думку, цього можна досягти шляхом приведення усіх оціноч'
них параметрів до грошового виразу як найбільш універсаль'
ного. Загальна логіка відповідного приведення має грунтува'
тися на методі капіталізації. При цьому важливо виходити із
принципу, що капіталізованими за оцінкою вартості формуван'
ня можуть бути показники, які можуть бути розвиненими. Кап'
італізація за вартістю залучення доцільна у разі, якщо відпов'
ідний показник розвинений бути не може (вік, стать тощо). При
цьому загальна логіка оцінки має грунтуватися на двох прин'
ципових засадах, наведених на рис. 1 (а і б).

При прийнятті управлінського рішення зазначені графіки
мають "накладатися" та критерієм ефективності виступати зна'
ходження кількісного значення якомога ближче до осі Х.

Поєднання в межах досліджуваної моделі вимог до праців'
ника з вимогами до робочого місця є основним, на нашу думку,
критерієм оптимізації суспільної праці — встановлення доціль'
ності використання певних працівників на певних роботах, що
має забезпечити умови для збільшення раціональності розпод'
ілу носіїв трудових ресурсів по суспільному ринку праці. Запро'

понований підхід частково
базується на логіці шкали
Лайкерта, однак, на відміну
від неї, використовує кіль'
кісні показники (показники
оплати праці або вартості
розвитку певної здібності).

При побудові запропо'
нованої моделі необхідно
висловити ще одну думку,
яка нами закладається при
побудові такої моделі —
думка російського соціоло'
га Ю.Н. Толстової, щодо
репрезентативності викори'
стання поодиноких показ'
ників для характеристик су'
купності певних якостей
індивіда. На думку Ю.Н.
Толстової, якщо є дві групи
тестів, що вимагають від дос'
ліджуваної людини здібнос'
тей, відповідно, до логічно'
го мислення, до художньої
уяви. Вимірявши зв'язки між
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Рис. 1. Критерії логічного зв'язку якісних та
вартісних оцінок

а) при відборі працівника; б) при оцінці вимог до робочого місця

Таблиця 1. Механізм розрахунку капіталізованої вартості якісної
характеристики працівника
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відповідями, ми, ймовірно, прийдемо до
висновку, що результати тестів кожної з
цих груп корелюють один з одним. Люди'
на, що отримала високу оцінку за вирішен'
ня одного з "логічних" завдань, напевно,
отримає таку ж оцінку і за другу, і за тре'
тю. Людина, що проявила високі здібності
при вирішенні одного із завдань "на уяву",
ймовірно, не менш успішно вирішить і інші
завдання подібного роду. Тобто є два ла'
тентні чинники, які умовно можна назвати
"логічні здібності" і "художня уява", які на'
бувають різних значень для різних людей
[6, с. 60]. Цю логіку ми пропонуємо транс'
формувати у гіпотезу щодо існування
лише однієї базової ознаки, що характе'
ризує певну складову трудової поведінки
та її вимір (визначення) характеризувати'
муть ступінь прояву певного типу трудо'
вої поведінки індивіда.

Однак, запропонований підхід не доз'
воляє будувати загальні баланси забезпе'
чення (використання) трудових ресурсів
на підприємстві. Для цього нами пропонується використовувати
модель, приклад якої наведено в табл. 1.

Запропонована логіка оцінювання грунтувалась на тому,
що на практиці для бригади, скажімо, слюсарів, не обов'яз'
кова наявність максимально можливого технічного знання.
Доцільно (як з точки зору вартості персоналу, так і з позицій
доцільності його залучення до трудової діяльності) буде така
структура колективу, в якій максимально можливий рівень
технічних знань буде мати лише один працівник, усі інші —
частковий (скажімо, стосовно вузлів, що ремонтуються).

Однак, зазначена модель створює можливість для оціню'
вання (капіталізації) не лише технічних знань. У системі трудо'
вих знань та навичок, капіталізація яких є доцільною, нам ба'
чаться, у першу чергу, наступні: технічні, організаційні, комуні'
каційні, знання техніки безпеки, навички використання (техніки,
устаткування), творчі (раціоналізаторські) характеристики.

Таким чином, у процедурі оцінювання конкретного пра'
цівника загальна кількість відповідних розрахунків (якщо не
матимуть місце додаткові показники) складатиме не менше
6'ти аналогічних розрахунків.

За допомогою отриманих капіталізованих характерис'
тик за окремими показниками (технічні знання, професійні
знання, необхідний досвід тощо) можна побудувати модель
капіталізації персоналу в цілому (як на рівні підприємства,
так і на суспільному рівні).

При цьому лишається не розв'язаним питання щодо оц'
інки вимог підприємств до конкретних працівників (точніше
капіталізації вартості вимог робочих місць). На сьогоднішній
день у кваліфікаційних вимогах, як правило, визначається
також рівень підготовки. Ми пов'язуємо розрахунки із три'
валістю набуття відповідного рівня підготовки. Загальна ло'
гіка розрахунку має будуватися у відповідності до табл. 1,
однак змін зазнаватиме показник, що характеризує на'
явність кадрового резерву. Замість цього показника оцінка
вимог підприємства може спиратися на використання три'
валості набуття необхідної освіти (знань, навичок). Відпо'
відні показники наведено в табл. 2.

Зазначені в табл. 2 показники характеризують переважно
освітні характеристики персоналу, на нашу думку, поряд із ними
можуть використовуватися також інші коефіцієнти, що вплива'
ють на зміну процесу капіталізації вартості робочого місця, однак
відповідні зміни відбуватимуть переважно специфічні складові.

ВИСНОВКИ
Запропонований нами методичний підхід на сьо'

годнішній день пропонується у вигляді теоретичної моделі,

яка може зазнавати коригувань у процесі її практичної адап'
тації. На наш погляд, запропонована модель є досить гнуч'
кою та може бути трансформованою до специфічних умов
та вимог конкретних підприємств. Сутність специфічних умов
нами пов'язується із особливостями робочих місць конкрет'
них підприємства, досягнутим рівнем техніки та технології.

Практичне використання запропонованої моделі капі'
талізації якісних характеристик та оцінка відповідності пра'
цівника через порівняння його із вартістю необхідних нави'
чок дозволяє збільшити прозорість та зрозумілість проце'
дури набору (відбору) персоналу. Також запропонований
підхід суттєво впливає на ефективність усього управлінсь'
кого процесу. Використання капіталізаційного підходу доз'
волить будувати баланси трудових ресурсів, а також вико'
ристовувати відповідні баланси при плануванні та викорис'
танні персоналу підприємств. Через використання капіталі'
зованої вартості трудових ресурсів можливим стає досягти
зниження витрат на персонал або досягти їх впорядкування
та оптимізувати (використовувати максимально ефективно).
В кінцевому рахунку такий підхід призведе до збільшення
ефективності управління персоналу та, на нашу думку, доз'
волить позитивно вплинути на процес підвищення соціаль'
ної ефективності управління.
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Таблиця 2. Показники для оцінки капіталізації вимог
робочого місця


