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"Аналіз методів оцінки ділових якостей спеціалістів у ринкових
умовах"
Необхідність підвищення ефективності діяльності підприємств і
організацій усіх галузей економіки висуває принципово нові вимоги до їх
працівників. Оцінка персоналу як процес отримання необхідної
інформації про працівників і кадровий потенціал організації в цілому
справедливо вважається найважливішим компонентом управління, що
забезпечує досягнення цілей організації. У руслі даного напряму роботи
особливе значення надається пошуку надійних методів оцінки, а також
розробці відповідних оцінних технологій і процедур.
Для всіх категорій працівників не може бути єдиних критеріїв,
єдиної системи оцінки, але, враховуючи зміст критеріїв, обумовлених
спеціалізацією посад, для керівників і спеціалістів можуть бути визначені
приблизно однакові їх групи (індикатори оцінки) і система оцінки. Такими
критеріями можуть бути: професійні, ділові, морально-психологічні та
інтегральні.
Основними показниками ділової оцінки спеціалістів організації
мають бути: результативність праці, професійна поведінка та особистісні
якості. Результативність праці оцінюється "жорстким" та "м’яким"
показниками. Зміст кожної групи критеріїв якостей залежить від займаної
посади працівника, і кожна з них може мати свій набір критеріїв, які слід
встановлювати та оцінювати залежно від спеціалізації посади.
У процесі проведення оцінки спеціалістів пропонується використовувати наступні методи: метод стандартних оцінок, метод
алфавітно-числової оцінки, метод оцінки за результатами, метод вимушеного
вибору, метод опису, метод оцінки за шкалою, метод оцінки за нормативами роботи, метод 360 градусів, метод моделювання ситуації. Застосування
наведених методів оцінки ділових якостей спеціалістів дозволить
підвищити мотивацію праці, інтенсивність праці та продуктивність діяльності
як окремих спеціалістів, підрозділів, так і підприємства в цілому.
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