
розвитком і мотивацією, оскільки це також допомагає ідентифікувати і 
розвивати власні таланти. 

В сучасній економіці знань зростає частка творчих функцій працівника, 
підвищується роль його компетентності, коли потрібно приймати 
нестандартні рішення. А це зумовлює збільшення витрат на підготовку та 
використання креативної робочої сили, належне стимулювання кращих 
працівників, особливо талановитих, здатних створювати щось нове. 
Працівник повинен відчувати свою значимість, відповідальність та гордість 
за імідж свого підприємства. Для залучення та утримання талановитих 
співробітників працедавець повинен запропонувати гідні умови праці, 
завдяки чому корисні здібності та знання талановитих співробітників 
успішно реалізовуватимуться і розвиватимуться. При цьому працівники 
будуть отримувати гідну матеріальну винагороду. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ 
АССЕСМЕНТ-ЦЕНТРУ 

 
Сьогодні працівнику прогресивної і амбітної компанії мало мати 

високий рівень підготовки - важливо володіти особистісними 
характеристики, які допоможуть застосувати знання на практиці з 
максимальним ефектом. 

В арсеналі служби персоналу є достатня кількість різноманітних 
методів та технологій за допомогою яких здійснюється добір та оцінка 
персоналу. Більше ніж 50 років назад в США була розроблена унікальна 
технологія оцінки персоналу, яка одержала назву «Ассесмент-центр». 
Випробування в реалістичних ситуацій - це підхід Ассесмент-центру - нова 
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технологія оцінка персонал. Він є основою для оцінки й розвитку персоналу. 
У повномасштабній кадровій політиці він може використовуватися як 
система атестації персоналу [1]. 

Якщо цінності людини ще можна  виявити на попередній співбесіді за 
допомогою поставлених питань, то особистісні якості кандидата, його 
поведінку і дії в тій чи іншій ситуації визначити за допомогою традиційних 
способів є досить складно, оскільки тут виникає проблема у бажаних 
відповідях зі сторони кандидата. Проблема в виборі найефективнішого 
методу оцінки кандидата на вакантну посаду, який би забезпечив найбільш 
достовірний результат, є досить актуальною. 

Саме тому постає необхідність у використанні методики Ассесмент-
центр, яка вирішує цю проблему за рахунок занурення кандидата в імітаційні 
завдання, які моделюють реальні робочі ситуації і дозволяють виявити 
поведінку і дію кандидата на практиці, а не в теорії. 

Впровадження Ассесмент-центру дозволяє отримати точні та якісні 
результати, як відповідність оцінюваним параметрам; об’єктивність та 
незалежність від ситуації та експерта; прогностичність, як можливість 
прогнозувати поведінку людини в майбутньому; користь для керівництва 
компанії, як можливість використовувати результати оцінки для прийняття 
кадрових рішень і користь для учасників, як можливість використовувати 
результати оцінки для саморозвитку. Ассесмент дозволяє співробітнику чи 
кандидату продемонструвати повне різноманіття його здібностей у ситуаціях, 
що моделюють його повсякденну роботу. 

Цей метод допомагає реалізувати основні напрями роботи служби 
управління персоналом: 

- забезпечення співробітниками (набір персоналу) (оцінка учасників 
при прийнятті на роботу, для визначення їх відповідності вимогам посади); 

- розвиток персоналу (діагностика потреб у навчанні та розвитку; 
можливість створення індивідуальних програм розвитку; стимулювання 
персоналу до саморозвитку); 

- оптимізація управління персоналом (горизонтальна ротація: 
переміщення людей по позиціям; забезпечення ефективності та своєчасності 
ротації; формування кадрового резерву). 

Ассесмент-центр може проводитися силами служби персоналу 
організації або зовнішніми консультантами. Внутрішні фахівці, які володіють 
методикою, зазвичай є у великих компаніях, які мають у своєму 
розпорядженні фінансові ресурси на утримання штату таких фахівців. 
Аутсорсинг обирають керівники, які не планують вкладати кошти в 
підготовку власних експертів, але бажають отримати об’єктивні і достовірні 
результати. Використання зовнішніх компаній для організації та проведення 
Ассесмент-центру має певні переваги: гарантує незалежність результатів, 
відсутність помилок і суб’єктивізму, а також високу швидкість і якість 
проведення оцінки за рахунок напрацьованого досвіду. 
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На даний момент, на думку більшості працівників зарубіжних 
департаментів по роботі з персоналом – це самий об’єктивний спосіб 
оцінювання персоналу. Оцінюючи потенціал майбутніх співробітників, 
організація повинна розуміти важливість розвитку кожного члена колективу і 
намагатися дати їм можливість розвиватися в рамках компанії. 

Одним із прикладів успішної роботи ассесмента є підвищена увага 
британських фахівців з управління персоналом. Вони вважають, що практика 
звернення до компаній, які проводять ассесмент зобов’язана показати і 
підтвердити повернення інвестицій в персонал. Щоб повноцінно адаптувати 
методи ассесмента до реальних бізнес-стратегій необхідно зробити 
пріоритетним індивідуальний підхід до кожного клієнта. Експерти 
застерігають українських фахівців: матеріальна вигода компанії і дешевизна 
продукту, так само як і базові та експертні знання методів оцінки - речі 
абсолютно різні [2]. 

Гнучкість технології Ассесмент-центру і складових методу дозволяє 
адаптувати її до будь-якого профілю сучасного бізнесу. А постійне 
удосконалювання й відновлення складових методу є надійною гарантією 
особистого і професійного розвитку співробітників, що суттєво впливатиме 
на мотивацію персоналу та стабільність трудового колективу. 

 
Література 

1. Оценка персонала: методы assessment. [Електронний ресурс]. − 
Режим доступу: 
http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_biznesom/stati/otsenka_personala_met
ody_assessment. 

2. Ассесмент. Західний Досвід. [Електронний ресурс]. − Режим 
доступу: http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18820-assesment-zapadnyj-opyt-
redakciya-ya-top.html. 

3.     Колот А. М. Усиление асимметрий в социально-трудовой сфере 
как современный тренд и вызов устойчивому развитию / А. М. Колот // 
Политическая экономия : электрон. журн. – 2012. – № 3. – С. 143—155. 

4.    Колот А. М. Вартість і ціна послуг робочої сили: теоретичні 
аспекти формування / А. М. Колот // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 6. – 
С. 14-19. 

5.       Колот А.М. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми 
забезпечення: монографія / А.М. Колот, В.М. Данюк, О.О. Герасименко та ін. 
– К.: КНЕУ, 2017 – 500 с. 
 
 
 
 
 
 
 

 143 

http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_biznesom/stati/otsenka_personala_metody_assessment
http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_biznesom/stati/otsenka_personala_metody_assessment
http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18820-assesment-zapadnyj-opyt-redakciya-ya-top.html
http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/18820-assesment-zapadnyj-opyt-redakciya-ya-top.html

