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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ 

ПРАЦІВНИКІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ 

 
 

У статті зазначено, що для визначення здатності фахівця до виконання посадових обов‘язків 
та його професіоналізму застосовують оцінювання працівників, яке дозволяє виявити їхні професійні 
здібності, висвітлює особисті якості та перспективні можливості, що особливо важливо для судово-
експертної діяльності. Наголошено, що залежно від мети та завдань оцінювання в судово-експертних 

установах використовують різні види оцінювання працівників, які класифікуються за багатьма 
ознаками. Авторами наведено класифікацію методів оцінювання за такими ознаками, як: 
ос©обливості суб‘єкта та самого процесу оцінювання; за змістом; за регулярністю проведення; 
залежно від періоду оцінювання; залежно від критеріїв оцінювання; за системністю оцінювання; за 
суб‘єктом оцінювання; за професійно-функціональною структурою оцінюваних. 
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Постановка проблеми. Акцентуючи на тому, що працівники є головним 

ресурсом будь-якої установи, окремо зазначимо, що саме від їхнього професійного 

розвитку, рівня кваліфікації, здібностей та вмінь залежить розвиток та ефективність 

діяльності установи, у тому числі й судово-експертної. При цьому досить складно лише 

за документами про освіту визначити здатність фахівця до виконання посадових 

обов‘язків та його професіоналізм. Тому застосовують оцінювання працівників, яке 

дозволяє виявити їхні професійні здібності, висвітлює особисті якості та перспективні 

можливості, що особливо важливо для судово-експертної діяльності. Актуальність цього 

дослідження зумовлена також і тим, що об‘єктивне оцінювання діяльності працівника не 

тільки дає змогу йому мати уявлення про те, як було оцінено виконану ним роботу, але й 
великою мірою впливає на мотивацію його трудової діяльності надалі. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Науковці 

зазначали, що суттєвий вплив на професійний розвиток працівників (керівників та їх 

підлеглих) установи має оцінювання їхньої діяльності, яке передбачає порівняння 

наявного рівня з тим, який потрібен сьогодні установі. Вони наголошують, що 

оцінювання діяльності працівників – це систематичне вивчення процесу праці й 

досягнень керівників та їх підлеглих [1]. Оцінювання працівників має багато цілей, 

найпоширенішу класифікацію яких розробив відомий фахівець у галузі розвитку 

людських ресурсів Дуглас Мак Грегор та визначив, що основними цілями такого 

оцінювання є: 

– адміністративна, яка полягає в прийнятті кадрових рішень на об‘єктивній і 

регулярній основі (розміщення кадрів, їх переміщення та оплата праці); 
– інформативна, що спрямована на забезпечення керівників необхідними даними 
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про кількісний та якісний склад персоналу; 

– мотиваційна, яка формує орієнтацію працівників на поліпшення трудової 

діяльності в потрібному для установи напрямі [2]. 

О. Крушельницька та Д. Мельничук методи оцінювання працівників пропонують 

поділяти на традиційні і нетрадиційні. Перші сфокусовані на окремого працівника і 

ґрунтуються на суб‘єктивному оцінюванні, що проводиться керівником або колегами. Їх 

недоліками є те, що оцінювання окремого працівника проводиться без врахування цілей 

установи, ґрунтується на оцінюванні керівником, за повного ігнорування думки колег по 

роботі, підлеглих, клієнтів тощо; орієнтується на минуле (вже досягнені працівником 

результати) і не враховуються довготермінові перспективи розвитку установи й самого 

працівника. Нетрадиційні методи дозволяють оцінити робочу групу (підрозділ, комісію, 
колектив) і переносять акцент на оцінювання працівника його колегами та здатність 

працювати в групі; оцінювання окремого працівника та робочої групи проводиться з 

урахуванням результатів усієї установи, і до уваги береться не тільки успішне виконання 

працівником своїх посадових функцій сьогодні, але й здатність до професійного 

розвитку та освоєння нових професій і знань [3]. Крім того, Л. Федулова із 

співробітниками пропонують методи оцінювання працівників поділяти на методи 

індивідуального та методи групового оцінювання [4]. З огляду на напрацювання 

науковців вбачається за доцільне адаптувати накопичений досвід до судово-експертної 

діяльності. 

Метою статті є окреслення методів оцінювання професійних якостей працівників 

судово-експертних установ і визначення шляхів подолання проблем цього напряму. 
Виклад основного матеріалу. Галузь використання оцінювання працівників, як 

зауважують науковці, є досить широкою. При цьому результати оцінювання 

використовують для вирішення різних питань, серед яких: 

– підбір і розстановка нових працівників; 

– висування працівників у резерв і на нові посади; 

– прогнозування просування працівників по службі та планування їх кар‘єри; 

– раціоналізація засобів і методів роботи, управлінських процедур; 

– поліпшення організації праці; 

– побудова ефективної системи мотивації трудової діяльності; 

– посилення демократичних засад в управлінні; 

– поліпшення структури управління; 

– оцінювання ефективності навчання працівників; 
– удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації кадрів; 

– оцінювання ефективності роботи трудових колективів і окремих працівників [5]. 

Потрібно констатувати, що інструментарій системи оцінювання працівників 

сформувався під впливом потреб вирішення практичних завдань управлінської 

діяльності установ на основі певних методів і може застосовуватись у судово-

експертних установах. Однак треба зважати на те, що методи оцінювання працівників 

мають відповідати структурі установи, характеру діяльності працівників, меті 

оцінювання, бути простими і зрозумілими, включати кількісні показники поряд із 

якісними, поєднувати письмові та усні завдання.  

Методи оцінювання працівників є найголовнішою складовою процесу їхнього 

оцінювання та, на жаль, науковці єдиної класифікації методів оцінювання не наводять. 
Під час цільових, планових і оперативних оцінювань наявні методи можна об‘єднати у 

три групи: 

– якісні, до яких відносять методи біографічного опису, ділової характеристики, 

спеціальної усної характеристики, еталону, а також метод обговорення; 

– кількісні, які об‘єднують усі методи з кількісною оцінкою рівня якостей 

працівника; 

– комбіновані – це методи експертної оцінки, тестування. 

А. Колот зазначав, що в теорії та на практиці розрізняють два види оцінювання 

працівників: самооцінювання й зовнішнє оцінювання. Щодо самооцінювання, то треба 

зазначити, що підсвідомість кожної людини зберігає цілу низку уявлень, еталонів, 

образів, серед яких: 

– ідеальний (найбільш узагальнений, важко досяжний) образ «Я»; 
– нормативний образ «Я», тобто уявлення про те, якою має бути людина, щоб 

інші її сприймали й поважали; 
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– реальний образ «Я», тобто відносно об‘єктивна оцінка самого себе.  

Водночас він акцентує, що кожна людина має настійну потребу в позитивній 

оцінці своєї діяльності з боку колективу, керівників, безпосередніх споживачів 

продуктів його праці. Причому зовнішнє оцінювання тільки в тому разі виконує свої 

завдання, коли воно виходить від усіх трьох названих суб‘єктів. Брак одного з видів 

оцінювання може сприяти розвитку навіть негативних явищ [6]. 

В. Данюк, В. Петюх та інші за формою вираження кінцевого результату 

оцінювання виділяють описові, кількісні та комбіновані методи. В описових методах 

оцінка подається в текстовій формі; в кількісних і комбінованих використовуються такі 

шкали оцінок, які дозволяють кількісно виміряти різні рівні виконання завдань в 

установі. З нашого погляду для судово-експертних установ цікавим вбачається 
запропонований науковцями поділ методів за інструментами оцінювання, а саме: 

– прогностичний метод, інформаційною базою якого є результат обстежень, 

інтерв‘ю, співбесіди; 

– практичний метод, що спирається на оцінку результатів практичної діяльності 

працівника; 

– імітаційний метод, коли працівник оцінюється за своєю поведінкою в умовах 

конкретної ситуації, в навчальному процесі його називають кейс-метод [2]. 

Крім того, науковцями окреслено найпоширеніші методи оцінювання персоналу [5], 

які доцільно застосовувати й для оцінювання працівників судово-експертних установ:  

1. Описовий метод оцінювання, коли оцінювач має виявити та описати позитивні 

й негативні риси поведінки працівника, якого оцінюють. Однак цей метод не передбачає 
чіткої фіксації результатів, через що найчастіше використовується як доповнення до 

інших методів.  

2. Метод анкетування та порівняльних анкет, який містить набір питань чи описів 

поведінки працівника. Оцінювач проставляє відмітку навпроти опису тієї риси 

характеру, яка, на його думку, властива працівнику, а сума позначок формує загальний 

рейтинг анкети цього працівника. Найчастіше цей метод використовується для 

оцінювання працівника керівництвом, колегами та підлеглими, що є доцільним 

використовувати й у судово-експертних установах.  

3. Тестування, коли оцінювання працівника проводиться із застосуванням різних 

тестів, які за своїм змістом поділяють на три групи: кваліфікаційні, що дозволяють 

визначити ступінь кваліфікації працівника; психологічні, які дають змогу оцінити 

особистісні якості працівника; фізіологічні, які виявляють фізіологічні особливості 
людини. Позитивність тестового оцінювання в тому, що воно дозволяє отримати 

кількісну характеристику за більшістю критеріїв оцінювання, крім того, можлива 

комп‘ютерна обробка результатів. Стосовно використання цих груп тестів у судово-

експертних установах треба відмітити їх перспективність і необхідність у складанні 

загальної оцінки працівника за умови одночасного використання трьох груп. 

4. Метод алфавітно-числової шкали, який дозволяє оцінити вплив важливих рис 

працівника на їхню трудову діяльність, коли ступінь прояву кожної риси визначається у 

числовому та якісному вимірі. Найчастіше цим методом вимірюються такі риси 

працівника, як: цілеспрямованість, відповідальність, ініціативність, уміння працювати в 

колективі тощо. Основу алфавітно-числової оцінки працівників становить шкала, 

відповідно до якої порівнюються трудові досягнення й особистісні риси працівника. На 
цей час застосовують системи з узагальненою шкалою оцінок з різними рівнями і 

підрівнями. Науковці зазначають, що метод алфавітно-числової шкали дозволяє глибоко 

проаналізувати трудову діяльність кожного працівника, проте має деякі недоліки: 

суб‘єктивізм в оцінюванні особистісних якостей працівників, невизначеність змісту та 

числових значень критеріїв [7, c. 57].  

5. Найбільш простим і поширеним методом оцінювання під час прийому на 

роботу є інтерв‘ю. Сутність інтерв‘ю – претенденту дається завдання провести 

співбесіди з кількома кандидатами на вакантні посади і самому прийняти рішення. За 

результатами інтерв‘ю важливо отримати інформацію про низку компонентів і 

характеристики особистості, коли досліджується: інтелектуальна сфера; мотиваційна 

сфера; темперамент, характер; професійний і життєвий досвід; стан здоров‘я; ставлення 

до професійної діяльності; професійне навчання; ставлення до роботи в установі; 
захоплення; самооцінка можливостей; сімейний стан, стосунки в сім‘ї; форми 

проведення дозвілля тощо. На переконання науковців, метод інтерв‘ю не позбавлений 
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низки недоліків, які треба враховувати під час проведення інтерв‘ю і в судово-

експертних установах, а саме: 

– по-перше, на всіх інтерв‘ю кандидат відповідає практично на одні й ті самі 

питання, проте чітко зрозуміти ключові характеристики кандидата досить складно; 

– по-друге, на проведення інтерв‘ю витрачається багато робочого часу різних 

працівників; 

– по-третє, результативність інтерв‘ю здебільшого залежить від практичного 

досвіду інтерв‘юера. Тож за даними дослідників, які порівнювали ефективність різних 

методів оцінювання, точність неструктурованого інтерв‘ю дорівнює приблизно 15 % [5]. 

6. «Центр оцінювання» – це один з методів комплексної оцінки персоналу, 

заснований на використанні взаємодоповнюючих методик, орієнтований на оцінку 
реальних якостей співробітників, їх психологічних і професійних особливостей, 

відповідності вимогам посадових інструкцій, а також виявлення потенційних 

можливостей фахівців [5]. Використання цього методу дозволяє успішно вирішувати 

такі завдання: оцінювати професійні знання та навички працівників; здійснювати 

оперативне управління кадрами; організовувати навчання працівників; розвивати 

навички оцінювання. До складових (компонентів) методу «Центру оцінювання» треба 

віднести: інтерв‘ю з експертом, під час якого відбувається збирання даних щодо знань та 

досвіду співробітника; тести (психологічні, професійні, загальні); коротка презентація 

учасника перед експертами та іншими учасниками; ділова гра; біографічне анкетування; 

описування професійних досягнень; індивідуальне аналізування конкретних ситуацій; 

експертне спостереження.  
7. Метод оцінювання досягнення мети, під час використання якого (наприклад, у 

процесі планування кар‘єри працівника) керівник і підлеглий спільно визначають мету 

діяльності працівника на певний період. Враховують також, що мета має бути: 

конкретною та реальною, передбачати чіткі кількісні результати цього завдання та 

часові межі реалізації. За цим методом розробляється план дій, який визначає конкретні 

кроки діяльності, необхідні для досягнення окресленої мети. Оцінювання результатів 

проводиться спільно на основі індивідуальних стандартів реалізації мети [8, c. 85–86]. З 

урахуванням вимог сьогодення цей метод вбачається перспективним для застосування у 

судово-експертних установах. 

8. Метод стандартних оцінок – застосовується керівництвом, коли керівником 

заповнюється спеціальна форма, що містить стандартні оцінки для оцінювання окремих 

аспектів роботи працівника протягом атестаційного періоду по стандартній шкалі. 
Однак метод стандартних оцінок має велику низку недоліків: по-перше, атестацію 

проводить одна особа – керівник, що формує високий ступінь суб‘єктивності та 

односторонності оцінювання, оскільки на оцінці можуть відобразитись особисті 

взаємовідносини з підлеглими; по-друге, стандартна шкала не враховує особливостей 

професійної діяльності кожного окремого працівника, що може вплинути на якість 

оцінки. Треба зазначити, що саме недоліки цього методу обмежують його застосування у 

судово-експертних установах. 

Як свідчить досвід, практично неможливо виділити найкращий метод проведення 

оцінювання працівників, оскільки кожний із вищенаведених методів здатен відображати 

завдання конкретної установи залежно від сфери діяльності. Найкращий варіант для 

установи – це поєднання кількох методів під час організації та проведення оцінювання 
працівників. Переконані, що кожний із методів разом з достатньо зрозумілими 

перевагами містить і недоліки, найпоширеніші з яких – суб‘єктивність, однобокість 

результатів, неможливість адекватного переходу від якісних показників до кількісних 

тощо. Саме тому організація оцінювання працівників має бути добре спланованою, 

профінансованою та комплексною як на мікро- так і на макрорівнях, оскільки 

важливість її проведення в умовах соціально орієнтованої економіки не викликає 

сумнівів [9, c. 341–342]. 

Залежно від мети та завдань оцінювання в окремих установах використовують 

різні види оцінювання працівників. Вони класифікуються за багатьма ознаками.  

1. Зважаючи на особливості суб’єкта та самого процесу оцінювання, 

виокремлюють такі його види: індивідуальне, групове (колективне), кадрове, експертне 

та психологічне [10, c. 152]. Треба констатувати, що подібне оцінювання можна 
застосовувати й у судово-експертних установах. Розглянемо окреслені види оцінювання 

більш докладно.  
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Сутність індивідуального оцінювання полягає в залученні для цього процесу 

працівників високо компетентних і кваліфікованих у відповідній галузі знань. При 

цьому найбільш важливими є оцінки, які надаються вищими керівниками; досить 

вагомими є оцінки колег; найменшу значущість мають оцінки, які дають підлеглі своїм 

керівникам. Можна поставити під сумнів низьку важливість оцінювання підлеглими 

своїх керівників, оскільки за умови коректно розроблених оціночних листів можна 

отримати досить репрезентативні та корисні результати. Зазначимо, що можливості 

індивідуального оцінювання обмежуються рівнем кваліфікації його суб‘єкта, а на вплив 

оцінок зумовлюють такі чинники:  

– авторитетність суб‘єкта оцінювання;  

– вік та індивідуальні особливості тих, чия діяльність є об‘єктом оцінювання;  
– кількість незалежних односпрямованих оцінок (враховуються кілька незалежних 

оцінок стосовно одного суб‘єкта оцінювання);  

– особливість ситуації.  

Суб‘єктом групового оцінювання є спеціально підготовлена група кваліфікованих 

фахівців установи, об‘єктом може бути як керівник, так і хтось із працівників судово-

експертної установи. Практика свідчить, що ефективність колективного оцінювання 

діяльності керівника залежить від рівня розвитку колективу: чим нижчий рівень його 

розвитку, тим більш деформованими є критерії оцінювання та його результати. Групові 

оцінки діяльності керівників роблять адекватнішими їх самооцінку, рівні вимог до 

підлеглих, оптимізують структуру їх мотивів. З огляду на сучасні вимоги до керівників 

судово-експертних установ подібне оцінювання формує підґрунтя реалізації 
безперервного розвитку кожного із них. 

Кадрове оцінювання базується на порівнянні особливостей діяльності працівника 

з результатами його роботи. З цією метою використовують методи спостереження, 

вивчають документацію, фіксують напрями використання працівником власного 

робочого часу тощо. В судово-експертних установах особлива уваги має приділятись 

саме ефективному розподілу працівником свого робочого часу. 

Експертне оцінювання здійснюють за заздалегідь сформованими та чітко 

визначеними критеріями. Експертами можуть бути працівники трьох посадових рівнів 

(на рівень нижчого за той, що оцінюється; однакового за посадою; на рівень вищий), а 

оцінки можуть бути як якісними, так і кількісними. З урахуванням особливостей 

діяльності працівників судово-експертних установ оцінювання фаховості співробітника 

оцінювачем, що має нижчий рівень, буде мати більше питань, ніж відповідей щодо 
правильності оцінки і має використовуватись досить обережно. 

Мета психологічного оцінювання полягає в з‘ясуванні особистісних характеристик 

працівників установи за допомогою психодіагностичних методів, кожен із яких має свої 

переваги та обмеження. Наприклад, метод спостереження передбачає стандартність, 

наукову обґрунтованість схеми його проведення та оброблення отриманих результатів, 

співвідношення їх із нормативною базою. Перевагами цього методу треба визнати 

відносну безперервність, що є важливим для судово-експертних установ, оскільки дає 

змогу своєчасно вносити корективи у діяльність працівника.  

Широко застосовують особистісні методи дослідження (діагностика властивостей 

темпераменту, рівня вимог й ін.), проєктивні методики (для діагностики особливостей 

взаємин з іншими людьми, провідних мотивів, засобів подолання конфліктів тощо).  
2. За змістом – оцінювання можуть бути частковими, коли оцінюються лише 

певні якості працівника чи виконання ним завдань, та комплексними, коли оцінюються 

комплексні характеристики ділових і особистісних якостей, трудової поведінки, 

результатів діяльності. Обидва напрями цього дослідження є важливими для працівників 

судово-експертних установ. 

3. За регулярністю проведення розрізняють: регулярні оцінювання, що 

проводяться постійно, через встановлені проміжки часу (наприклад, оцінювання якості 

висновку експерта чи завершених наукових досліджень); періодичні, які проводяться раз 

на півроку, на рік, на кілька років (наприклад, підтвердження кваліфікації судового 

експерта чи атестація наукових працівників); епізодичні, які зумовлені проведенням 

певного заходу: завершенням випробувального терміну, просуванням по службі 

(наприклад, призначенням на вищу посаду чи переведенням до іншого структурного 
підрозділу), заходами дисциплінарної відповідальності тощо.  

4. Залежно від періоду оцінювання його поділяють на поточне, підсумкове й 
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перспективне. Поточне оцінювання визначає рівень поточного виконання працівником 

своїх обов‘язків; підсумкове дозволяє оцінити рівень виконання завдання та його 

результати після завершення певного періоду (1, 2, 3, 5 років); перспективне визначає 

здібності, якості, мотивації, очікування щодо виконання майбутніх завдань і дає змогу 

прогнозувати потенційні можливості працівника.  

5. Залежно від критеріїв оцінювання розрізняють: кількісне та якісне оцінювання; 

оцінювання часових орієнтирів; аналітичне оцінювання (зведення всіх оцінок за всіма 

критеріями). Цей напрям знаходиться у стадії становлення в судово-експертних установах. 

6. За системністю оцінювання використовуються: системне оцінювання, 

проведення якого охоплює всі складові системи оцінювання; безсистемне оцінювання, 

коли тому, хто проводить оцінювання, надається право вибору критеріїв, методів, 
способів, інструментів і процедур оцінювання. На наше переконання, цей напрям 

поступово буде провідним за умови розвитку демократичних відносин в Україні. 

7. За суб’єктом оцінювання розрізняють оцінювання працівника його керівником, 

колегами, клієнтами, підлеглими та всебічне, так зване 360°-оцінювання, що враховує в 

комплексі усі перераховані види оцінювання. Крім того, суб‘єктом оцінювання може 

бути й сам оцінюваний. У такому разі йдеться про самооцінку, або внутрішню оцінку 

працівників судово-експертних установ.  

8. За професійно-функціональною структурою оцінюваних оцінювання 

працівників судово-експертних установ може мати такі види: оцінювання керівників; 

оцінювання судових експертів; оцінювання наукових співробітників; оцінювання 

службовців; оцінювання робітників. Треба аголосити, що ця класифікація має істотне 
значення, оскільки вагомо впливає на вибір критеріїв, методів та процедур оцінювання.  

Раніше науковцями зазначалося, що найповніше система оцінювання персоналу 

проявляється в комплексному оцінюванні працівника, що може розроблятись за всіма 

категоріями персоналу організації [1]. Структуру комплексного оцінювання працівників 

судово-експертних установ можна подати у вигляді моделі, яка охоплює три групи 

характеристик: працівника з боку його ділових та особистісних якостей; трудової 

(ділової) поведінки; виконання роботи, її результатів. Науковцями зазначено, що 

структура комплексної оцінки працівника містить:  

– ділові якості працівника – індивідуально-психологічні, професійно-

кваліфікаційні здібності, що відображені у ділових якостях працівника;  

– трудову поведінку – дії, функції, підходи до справи, вплив на колектив, 

ставлення до роботи, колег, клієнтів, що позначаються на трудовій поведінці;  
– результати діяльності – досягнення в одержанні кількісних та якісних 

характеристик продукту, що проявляються у результатах діяльності особи [10, c. 153]. 

Аналіз наведеного дозволяє зазначити, що між трьома групами характеристик 

працівників існує тісний зв‘язок. Його основою є те, що трудова діяльність, як вже 

зазначалось, водночас є процесом: 

– реалізації здібностей, знань, інших ділових якостей працівника; 

– сукупністю дій під час виконання своїх професійно-функціональних обов‘язків; 

– матеріальним втіленням якостей та поведінки в результатах праці.  

Результати праці є найважливішим компонентом комплексного оцінювання, 

оскільки вони, по-перше, дають певне уявлення про особистість працівника та його 

трудову поведінку, а по-друге, саме вони є свідченням досягнення індивідуальних і 
організаційних цілей організації. Водночас обмежувати оцінювання лише наданням 

оцінки результатів неправомірно, оскільки подібні результати можуть бути отримані за 

різних типів трудової поведінки, різними діями та засобами тощо.  

Існує кілька підходів до проведення комплексного оцінювання працівників. Один 

з них було розроблено Науково-дослідним інститутом праці у 1989 р. (формула 1) і 

вдосконалено Київським національним економічним університетом [11]. В основу 

методики оцінювання покладено взаємозв‘язок узгоджених показників усіх груп 

характеристик, які включені до комплексної оцінки персоналу та враховують: 

професійно-кваліфікаційний рівень працівника; його ділові якості; складність 

виконуваних функцій (роботи); результати праці, а також емпіричний коефіцієнт, який 

посилює значущість оцінки складності та результатів праці. 

Крім того, А. Колотом була розроблена формула комплексної оцінки працівників 
[6, с. 306], яка враховує рівень освіти, стаж роботи за спеціальністю, активність у 

підвищенні кваліфікації та професіоналізму; із обов‘язковим врахуванням коефіцієнта 
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0,85 – максимальна оцінка професійно-кваліфікаційного рівня у балах. Треба зазначити, 

що кожний елемент формули також є підсумованою величиною, яка складається з 

конкретних ознак, які різняться залежно від специфіки виду діяльності.  

Методика комплексної оцінки може застосовуватись для оцінювання усіх категорій 

працівників: робітників, спеціалістів і керівників. Проте оцінювання праці різних 

категорій працівників судово-експертної установи має свої специфічні завдання, 

показники, способи виявлення та вимірювання результатів праці. Науковцями 

констатовано, що найпростіше оцінити результати праці робітників-відрядників, оскільки 

для цього достатньо оцінити вироблену ними продукцію за кількістю та якістю, а потім 

порівняти фактичні показники із запланованими або нормативними [12, с. 335–339]. 

Констатуємо, що набагато складніше оцінити результати праці керівників та 
фахівців (у разі судово-експертної установи це судові експерти та наукові 

співробітники). При цьому виникають проблеми, які пов‘язані з:  

– оцінюванням підсумків (ефективність) виконання завдань;  

– встановленням внеску функції управління в ці підсумки;  

– визначенням частки конкретного працівника (управлінця, фахівця) у цьому внеску.  

Вирішити ці проблеми можна із застосуванням прямих і опосередкованих методів 

оцінювання. За допомогою перших оцінюють прямі результати праці фахівців і 

керівників або результати праці підпорядкованого їм колективу. За опосередкованого 

підходу оцінюється не результат діяльності, а процес виконання завдань працівниками, 

реалізація ними своїх функціональних обов‘язків. Науковці зауважують, що найчастіше 

обидва підходи (методи) на практиці поєднуються, та наголошують, що певні 
особливості має оцінювання провідних фахівців установи, оскільки охоплює такі 

напрями оцінювання: 

– результатів основної діяльності (виконання прямих функціональних обов‘язків); 

– діяльності, що супроводжує основну (підвищення кваліфікації, творча активність); 

– поведінки фахівця в колективі; 

– особистих якостей провідних фахівців установи [11, с. 161–621]. 

Для конкретизації оцінювання керівників до уваги беруться лише ключові, основні 

показники діяльності, що впливають на результат діяльності всієї організації. Такі 

показники нечисленні (4…6 позицій) і становлять приблизно 80 % усіх результатів. Вони 

наочно впливають на досягнення мети всієї установи чи її структурного підрозділу [10]. 

Треба акцентувати, що оцінювання кожного працівника є однією з найбільш 

важливих функцій керівника установи, працівників кадрових служб, менеджерів вищої 
ланки. Приділяючи особливу увагу кадровому забезпеченню, вивчаючи його структуру, 

поведінку працівників та їхню мотивацію, керівники різних рівнів управління 

отримують наочну базу для ухвалення подальших рішень, пов‘язаних із 

співробітниками, що працюють в установі [13, с. 161]. Галузь використання оцінювання 

працівників судово-експертних установ є досить широкою. При цьому результати 

оцінювання використовуються для вирішеннярізних питань, серед яких: 

– підбір нових працівників і розміщення їх за посадами; 

– формування резерву і висування на нові посади;  

– прогнозування просування працівників по службі та планування кар‘єри;  

– раціоналізація засобів і методів роботи, управлінських процедур;  

– поліпшення організації праці в кожному структурному підрозділі; 
– побудова ефективної системи мотивації трудової діяльності; 

– посилення демократичних засад в управлінні;  

– удосконалення структури управління; 

– оцінювання ефективності навчання працівників; 

– удосконалення планів і програм підвищення кваліфікації кадрів;  

– оцінювання ефективності роботи трудових колективів і окремих працівників [6].  

До характерних ознак чинних в Україні систем оцінювання працівників науковці 

відносять також орієнтацію на спрощені процедури оцінювання, брак конструктивного 

зворотного зв‘язку між об‘єктом і суб‘єктами оцінювання [5]. Загалом практика 

оцінювання останніми роками зазнає певних змін. До таких змін можна віднести перехід 

в оцінюванні ефективності діяльності керівників структурних підрозділів судово-

експертної установи до оцінювання ефективності діяльності кожного підрозділу загалом 
та оцінювання окремо взятого працівника. Її застосовують під час прийняття 

співробітника не просто на вакантну посаду, але й в конкретний структурний підрозділ 
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та цю установу. Крім того, показники оцінювання використовують з метою виявлення 

необхідності підготовки та навчання працівників установи.  

Висновки. Отже, оцінювання працівників є однією з найважливіших складових 

системи кадрового забезпечення, у тому числі й у судово-експертних установах. Проте 

для вітчизняної практики оцінювання працівників все ще характерними залишаються 

некомплексність; еклектичний підхід, коли результати оцінювання здобувають за 

допомогою конгломерату не пов‘язаних між собою методів оцінювання; брак 

систематичності та регулярності у застосуванні процедур оцінювання; орієнтування на 

спрощені процедури оцінювання; недостатній конструктивний зворотний зв‘язок об‘єкта 

із суб‘єктом оцінювання. Тому для підвищення ефективності оцінювання працівників 

судово-експертної установи, як складової її кадрового забезпечення, вбачається 
доцільним впровадження таких заходів, як: 

– поширення сучасних методів оцінювання на всі категорії працівників установи; 

– створення доступу кожного працівника до результатів оцінки його діяльності; 

– активне залучення працівників у процес оцінювання результатів роботи кожного 

співробітника через заохочення до самоаналізу власної діяльності та розроблення заходів 

щодо поліпшення роботи; 

– розширення кола оцінювачів, у ролі яких, окрім безпосереднього керівника, 

часто є вищі менеджери, колеги по роботі, підлеглі, споживачі результатів праці тощо. 
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ABSTRACT 

Iryna Petrova. Characteristics of methods of evaluation of personnel of forensic expert 
institutions. The article states that to determine the ability of a specialist to perform official duties and his 
professionalism, evaluation of employees is used, which allows to identify their professional abilities, 
highlights personal qualities and prospects, which is especially important for forensic activities. It is 

emphasized that depending on the purpose and objectives of evaluation in some institutions use different 
types of evaluation of employees, which are classified on many grounds. The article presents the 
classification of evaluation methods on such grounds as: features of the subject and the evaluation process 
itself; by its content; by regularity; depending on the evaluation period; depending on the evaluation 
criteria; by systematic evaluation; by the subject of evaluation; according to the professional and 
functional structure of the evaluated. 

It is stated that the structure of comprehensive evaluation of employees of forensic institutions 
can be presented in the form of a model that covers three groups of characteristics: the employee in terms 

of his business and personal qualities; labor (business) behavior; performance of work, its results and 
outlines the components of each of them. It is established that the method of comprehensive assessment 
can be used to assess all categories of employees: workers, specialists and managers. However, it is noted 
that the evaluation of the work of different categories of employees of the forensic institution has its own 
specific tasks, indicators, methods of identifying and measuring the results of work. It is noted that these 
problems can be solved using evaluation methods: direct – they are used to evaluate the direct results of 
the work of specialists and managers, or the results of the work of their subordinate team; indirect – when 
it is not the result of the activity that is evaluated, but the course of performance of tasks by employees, 

their realization of their functional responsibilities. 
Keywords: evaluation, employee, forensic institution, methods, work, results, professional 

qualities. 

 


