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У статті розглянуто оцінку персоналу в організації в цілому, а також розкрито 
особливості оцінки персоналу методом «360 градусів»; досліджено і охарактеризовано 
основні етапи проведення оцінки персоналу даним методом.  
Ключові слова: оцінка персоналу, праця, процес праці, метод оцінки, метод оцінки «360 

градусів». 

 
В статье рассматривается оценка персонала в организации в целом, а также 
раскрываются особенности оценки персонала методом «360 градусов»; исследованы и 
охарактеризованы основне этапы проведения оценки персонала данным методом.  
Ключевые слова: оценка персонала, работа, процесс труда, метод оценки, метод оценки 

«360 градусов». 

 
This article examines the assessment of personnel in the organization, and also reveals the 
peculiarities of staff assessment by а 360-degree feedback; the basic stages of personnel 
evaluation by this method are investigated and characterized. 
Keywords: staff assessment, work, work process, evaluation method, а 360-degree feedback. 

 

Однією з головних кадрових технологій, тобто сукупності методів і організаційних 

процедур, спрямованих на оптимізацію прийнятих кадрових рішень, є ділова оцінка 

персоналу. 

Оцінка персоналу – це цілеспрямований процес у концепції ефективного управління, 

орієнтований на відбір, а також оцінку певних знань, умінь, здібностей та інших даних 

персоналу компанії умовам займаної посади або робочого місця. Оцінка персоналу – це 

система, що дозволяє виявити і виміряти сильні і слабкі сторони працівників, їх компетенції, 

результати і потенціал. 

Актуальність дослідження питань, пов’язаних з оцінкою роботи персоналу в 

організаціях, обґрунтована інтересом до вирішення проблеми підвищення ефективності 

управління персоналом, яка в умовах ринкової економіки стала визначальним елементом 

конкурентоспроможності будь-якої організації. На сьогодні є велика кількість методик, 

стандартних і нестандартних, які допомагають оцінити окремі аспекти роботи персоналу 

організації. Але максимально повний і достовірний обсяг інформації може надати тільки 

комплексна система оцінки персоналу. 

Практика зарубіжного кадрового менеджменту вже давно випередила український, 

який все ще знаходиться на стадії розвитку. Проте в останні роки більшість менеджерів, які 

займаються питаннями підбору персоналу, починають використовувати на практиці 
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нетрадиційні методи у своїй роботі. На думку досвідчених менеджерів, деякі методи дають 

низький результат, і найчастіше, вони не мають ніякого сенсу. З психологічної точки зору 

застосування нераціональних (що не дають конкретний результат) методів обумовлено 

бажанням керівника підійти суто формально до прийняття рішення щодо вибору персоналу, 

найчастіше керівник не знає, які саме працівники йому потрібні. За допомогою оцінки 

персоналу можна визначити значимість співробітника на робочому місці або при прийомі на 

роботу, а також стимулювати співробітника до більш ефективної діяльності. 

При правильному застосуванні методів оцінки персоналу можна побачити результати 

діяльності кожного співробітника, побудувати план професійного розвитку, і найголовніше, 

збільшити прибутковість компанії. Оцінка персоналу відіграє величезну роль при наймі 

співробітників або при переведенні на нову посаду, вона допомагає виявити потребу 

співробітників в навчанні, підвищує мотивацію співробітників до ефективної діяльності і 

вказує на потребу в персоналі. 

Існують різні технології оцінки персоналу, що дозволяють оцінити, як професійні, так і 

особистісні якості, однією з яких є оцінка методом «360 градусів». Цей метод полягає в тому, 

що співробітника оцінює все його ділове оточення: керівники, колеги, підлеглі і клієнти (див. 

таблицю).  

Таблиця 

Учасники процесу оцінювання персоналу за методом «360 градусів» 

 

Керівники Безпосередній керівник працівника, керівники інших підрозділів, топ-

менеджмент 

Підлеглі Безпосередні підлеглі, які мають досвід спільної роботи 

Колеги Співробітники, які мають досвід спільної роботи 

Клієнти, 

партнери 

Зовнішні та внутрішні клієнти, партнери, стейкхолдери компанії 

Працівник Самооцінювання 

 

Результат оцінки – рейтинг властивостей співробітника, за допомогою якого можна 

зробити висновки для розвитку компетенцій та саморозвитку співробітника, прийняти 

рішення про навчання, підвищення кваліфікації, підвищення або пониження в посаді.  

Оцінку цим методом передбачається проводити в кілька етапів: 

1. Розробка критеріїв і шкали оцінювання. Це надзвичайно важливий і досить складний 

етап, оскільки від точності визначення і формулювання критеріїв оцінки буде залежати 

об’єктивність результатів. На нашу думку, всі критерії можуть бути сформульовані за 

такими групами показників: професійні, ділові та морально-психологічні якості. Перелік 

конкретних показників в межах груп залежатиме від галузі, особливостей посади, мети і 

рівня оцінювання. 

2. Підготовка інструментів оцінки. Найчастіше оцінювання за показниками 

результативності здійснюється за допомогою розроблених анкет та опитувальників.  

3. Обробка результатів. За кожним показником в межах оцінюваного працівника 

визначаються усереднені оціночні дані та порівнюються з нормативними або бажаними 

показниками. 

4. Підведення підсумків. За результатами проведеної оцінки виявляються слабкі 

сторони в роботі організації, формуються рекомендації з усунення недоліків, розробляють 

плани розвитку персоналу.  

Можна виділити наступні переваги методу оцінки «360 градусів»: 
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� в результаті опитування різних категорій контрагентів, що контактують з 

оцінюваним співробітником, предметом аналізу стає досить об’єктивна результуюча 

експертна оцінка;  

� за допомогою методу організовується збір зворотної інформації, що завжди 

необхідно і корисно для прийняття обґрунтованих управлінських рішень і самомотивації 

співробітника до розвитку;  

� аналіз інформації, отриманої в результаті застосування методу «360 градусів», 

формує і зміцнює корпоративну ідентичність кожного співробітника організації, що пройшов 

дану оціночну процедуру. 

Технологія оцінки «360 градусів» об’єктивно може бути застосована у випадках, коли 

чисто професійні компетенції відводяться на другий план.  

Фактично даним методом оцінюється поведінка співробітника, його особиста 

ефективність, управлінські навички, інноваційність підходу у взаємодії з персоналом [3]. 

Дана методика може бути як частиною комплексної оцінки, так і самостійною технологією 

оцінювання.  

Значною перевагою методу є те, що він дозволяє оцінювати не тільки персонал, але і 

всі процеси, в яких він задіяний. Робота в проектах або командна робота також може бути 

оцінена за методом «360 градусів». Даним способом можуть бути також оцінені програми 

навчання, тренінги, різні корпоративні заходи. При оцінці заходів важливо враховувати, що 

подібна оцінка повинна проводитися в кінці заходу, коли працівник здатний оцінити 

можливий результат або зміни, які він відчув в результаті участі [4].  

Таким чином, оцінка методом «360 градусів», це ніщо інше, як кругова оцінка 

співробітника якоюсь групою осіб всередині компанії і зовнішніх контрагентів, з якими він 

постійно взаємодіє, з метою визначити його професійний рівень. Широке коло суб’єктів 

оцінювання забезпечує об’єктивну та всебічну оцінку працівника, дозволяє виявити 

негативні явища в його роботі, а також потенціал для розвитку. 

Загалом, грамотне і планомірне впровадження комплексної системи оцінок персоналу 

допоможе максимально адаптувати молодих співробітників в організації, а тих, хто працює 

давно, простимулювати на високі результати і показники. Це зробить роботу організації 

більш стабільною та продуктивною. 
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