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АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ   

ПІДПРИЄМСТВА 
 

В статті досліджено етапи процесу  відбору персоналу, проаналізовано та 

оцінено основні і додаткові методи, які використовуються для комплек-

тування підприємства  найбільш підходящими працівниками. 
 

В статье исследованы этапы процесса отбора персонала, проанализиро-

ваны и оценены основные и дополнительные методы, которые исполь-

зуются для комплектования предприятия наиболее подходящими работ-

никами. 
 

In the article the stages of process of selection of personnel investigational, 

methods basic and additional that is used for completing of enterprise by the 

most suitable workers it is analysed and appraised. 
 

Ефективність функціонування будь-якого підприємства значною мірою 
залежить від раціонального використання його фінансових, матеріальних, 
трудових та інформаційних ресурсів. В той же час управління трудовими ре-
сурсами розпочинається з процесу залучення на підприємство необхідної кі-
лькості працівників із певними якісними характеристиками. Саме відбір  пер-
соналу є  найбільш  відповідальний  етапом  в  управлінні  персоналом, оскі-
льки саме від правильно підібраних працівників буде залежати майбутня дія-
льність підприємства. Грамотно проведений відбір дозволить уникнути при-
йому на роботу працівників, чиї інтереси і очікування розходяться з можли-
востями підприємства. Попри це багато роботодавців все ще використовує 
єдиний метод відбору – неструктуроване інтерв'ю, інші використовують не 
менше двох методів, але не завжди при цьому вибирають найкращі. У високо 
конкурентному світі така стратегія ставить підприємство у невигідне, порів-
няно з конкурентами, становище і може призвести до його банкрутства. Тому 
проблема вибору методів відбору персоналу є надзвичайно актуальною.                  

Широкому колу питань в сфері ефективного управління персоналом 
присвячені численні наукові розробки, які були здійснені провідними зарубі-
жними та вітчизняними науковцями. Зокрема, комплексні дослідження меха-
нізму комплектування підприємства працівниками мають місце у роботах Т. 
Базарова, А. Виноградської, А. Егоршина, А. Кібанова, В. Петюха, В. Савче-
нка, Ф. Хміля та ін. Проблема ефективного відбору персоналу знайшла своє 
відображення в наукових дослідженнях Д. Купера, Н. Берна,     Ж. Фітценца. 

Метою даної статті є  дослідження процесу відбору персоналу та  аналіз 

методів відбору в контексті їх ефективність. 
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Механізм комплектування підприємства працівниками є комплексним 

(рис. 1). Визначивши вимоги до претендентів, можна приступати до реаліза-

ції наступного етапу – набору, основна задача якого – створення достатньо 

списку кваліфікованих претендентів для наступного відбору. Важливо зазна-

чити, що які б методи і засоби пошуку працівників не використовувало підп-

риємство, основною складовою його комплектування професіоналами є без-

посередній їх відбір на самому підприємстві. 

Відбір персоналу полягає у вивченні психологічних і професійних якостей 

працівника з метою встановлення його придатності для виконання обов'язків 

на певному робочому місці або посаді і виборі з сукупності претендентів 

найбільш придатного з урахуванням відповідності його кваліфікації, спеціа-

льності, особистих якостей, характеру діяльності та інтересам підприємства. 

 

Рисунок. Механізм комплектування підприємства найманими працівниками 

Досить  часто,  особливо  на  приватних  та  невеликих  підприємствах  

рішення  про прийняття  на  роботу  приймається  одноосібно  керівником  чи  

власником  підприємства. Роботодавець,   проводячи   співбесіду,   оцінює   

не   тільки   професійну   придатність претендента, а й враховує інші фактори, 

на основі яких приймає рішення про залучення претендента   до   роботи   на   

підприємстві.   Проте, такий відбір має  значний  недолік  – суб’єктивізм, а 

отже, і ймовірність прийняти не ту людину. 

При  недосконалому відборі і невідповідності  відібраного працівника ви-

могам посади підприємство матиме чималі витрати [5]:  

1)  витрати,  пов’язані  з  наймом  працівника  на  вакантну посаду;  

2)  втрати від недобросовісних дій або від неналежного виконання роботи;   

3)  витрати, пов’язані  з  проведенням  процедури  звільнення  (виплати  

працівникам, що звільняються);  

4)  втрати робочого часу – того інтервалу часу, який пройде від моменту 

звільнення  співробітника  до моменту  прийняття нового працівника;  

5)  затрати робочого часу працівників кадрової служби.   

Традиційний процес відбору персоналу здійснюється поетапно з викорис-

танням основних та додаткових методів (табл. 1). Кожний етап може розгля-

датися як фільтр, який відсіює найменш кваліфікованих кандидатів. Етапи 1-
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3 мають місце практично в усіх випадках, а етапи 4-6 не завжди. Так, примі-

ром, етап 5 необов'язковий для посад, що не вимагають особливої відповіда-

льності; медогляд може не проводитися для таких посад, де немає підвище-

них вимог до здоров'я претендента. 

В багатьох фірмах США, в рамках попереднього аналізу даних, претенден-

ту на посаду пропонується заповнити анкету, яка складається з 14 блоків за-

питань (10 в кожному), лист-заяву обсягом до 15 рядків і пред'явити фотог-

рафії в профіль і анфас. Анкета і лист-заява проходять графологічну експер-

тизу за 238-ма параметрами, а фотографії – фізіогномічну за 198-ма. Крім то-

го, стиль і характер написання заяви та відповідей на запитання анкети ста-

ранно досліджують психологи, намагаючись визначити специфіку особистос-

ті автора [2]. Так, на багатьох західних фірмах не беруть на роботу спеціаліс-

тів, що допустили хоча б одну помилку в автобіографії або "резюме", в якому 

вони обґрунтовують свою можливість зайняти посаду і розкривають наміри 

відносно подальшої роботи. Приміром, особи, які бажають працювати на за-

водах компанії "Хонда" в штаті Огайо (США) спочатку пишуть твір про те, 

як майбутня робота співвідноситься з їх життєвою метою і допомагатиме її 

реалізувати. Лише після оцінки майбутніми керівниками і колегами кандида-

ти допускаються до основних випробувань. 

За результатами аналізу анкетних даних, графологічної та фізіогномічної 

експертизи приймається рішення про доцільність особистої зустрічі з канди-

датом. Під час співбесіди (інтерв’ю) більш точно визначається наскільки він 

відповідає портрету ідеального працівника та оцінюється його здатність ви-

конувати необхідні виробничі функції, а також потенціал до професійного 

зростання і розвитку.  

Проте, під час усних співбесід досить складно виявити якості, які приховує 

кандидат або про наявність яких він навіть не підозрює. Тому при відборі пе-

рсоналу дедалі ширше запроваджується тестування як метод виявлення інте-

лектуальних та інших якостей людей. Тести дають змогу визначити рівень 

спостережливості, винахідливості, мислення, вміння узагальнювати факти, 

здібності до аналізу працівника. Вивчення цих критеріїв допомагає встанови-

ти відповідність працівника мінімальним вимогам, які пов'язані з виконанням 

робіт за певною професією. Варто підкреслити, що тестування – лише один з 

інструментів відбору. У нього своя, досить вузька сфера застосування, тому 

жоден тест не є абсолютно надійним і не може замінити особистого спілку-

вання. Значно кращі результати в процесі відбору можна отримати за допо-

могою експериментальних  методів (виконання  зразків  роботи,  пробних та 

ситуаційних завдань). Іноді використовують складніші завдання, застосову-

ючи  кейс-методику. 
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                                                                                                                                                                                                        Таблиця 1 

Характеристика методів відбору на різних етапах відбору [3, 4,5] 
Етапи 

відбору 

Основні (традиційні) ме-

тоди відбору 

Характеристика 

методу 

Додаткові (нетрадиційні) 

методи відбору 

Характеристика  

методу 

1 2 3 4 5 

1 етап Попередня співбесіда Суть: коротка, в основному телефона, розмова, з метою відсіву найбільш непридатних кандидатів  

2 етап Аналіз документів канди-

дата (анкети, резюме, авто-

біографії, характеристик, 

рекомендацій, копій доку-

ментів про освіту) 

Суть: первинне знайомство з минулими 

досягненнями кандидата (при аналізі ан-

кети важливо звертати  увагу  і на зміст 

відповідей, і на форму заповнення: так 

про вміння працювати в якості підлегло-

го свідчить кількість незаповнених пи-

тань, точність виконання поставлених 

завдань, відсоток змістовних відповідей 

на відкриті питання;  про конфліктність - 

слово  «ні» в анкеті написане з  сильним  

натиском).   

Переваги: дозволяє не тільки мати певне 

уявлення про працівника, але й підготу-

ватись до наступної розмови; простий, 

дешевий і досить ефективний метод по-

чаткового відбору. 

Недоліки: розробка анкет потребує бага-

то  часу  і  додаткових  витрат. 

Графологія 

 

Суть: проведення психодіагностики претендента на основі  ви-

вчення  його  почерку. 

Переваги: оперативність і зручність (для психодіагностичного ви-

сновку достатньо тільки зразка почерку кандидата); об'єктивність 

висновків; неможливість підготуватися або обдурити експерта; мо-

жливість дистанційної оцінки. 

Недоліки: потребує специфічних глибоких знань,   для здобуття 

яких  потрібно три роки навчатися і кілька років працювати   

Фізіогноміка (по фото) Суть: визначення характеру людини за її зовнішністю. За формою 

підборіддя, наприклад, визначають вольові якості людини.    

Переваги: дешевий спосіб отримання інформації про психологічні 

властивості кандидата. 

Недоліки: використання фізіогноміки можливе лише  при умові ве-

ликого досвіду менеджера з персоналу  в цьому напрямку. 

3 етап Співбесіда (структурована, 

вільна) 

Переваги: дозволяє   одержати   досить   

повну інформацію про професійно  важ-

ливі й  особистісні  якості  здобувача,  

наявний  в  нього  досвід  роботи. 

Недоліки: не  дає можливості оцінити рі-

вень володіння практичними навичками. 

Стрес-інтерв’ю Суть: визначення  рівня  стресостійкості,  логічності мислення, 

швидкості реагування на зміни; врівноваженості у прийнятті рішень 

(цільова  аудиторія - пожежники, касири, бухгалтери і т.д.).  

Переваги: об’єктивність оцінки стресостійкості кандидата; можли-

вість проектування поведінки кандидата на майбутні ситуації.  

Недоліки: складність проведення; можливість втрати кваліфікова-

ного кандидата; погіршення репутації      компанії серед кандидатів; 

можливість  подання  кандидатом скарги  до суду за нанесену мо-

ральну травму 

Brainteaser-інтерв’ю 

«інтерв’ю, що лоскоче мозок» 

(різновид стрес-інтерв’ю) 

Суть:  перевірка  аналітичного  мислення  і  творчих  здібностей  

претендента.  Цільова  аудиторія  – працівники розумової праці.  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           продовження табл.1 

1 2 3 4 5 

   Метод  «за  компетенцією» 

 

Суть: виявлення компетенції претендента і   співставлення  її   з тим, що не-

обхідно для виконання функціональних обов’язків. Даним способом мож-

ливо  оцінити  5  –  6  компетенцій  шляхом інтерв’ю з  затратою  часу  1,5  –

2  години. 

Використання «детектора  

брехні» (поліграфа) 

Суть: визначення правдивості поданої претендентом інформації. 

Переваги: впевненість у правдивості отриманих відповідей.  

Недоліки: великі матеріальні витрати.  

4 етап Тестування (професійне і 

психологічне) 

 

Суть професійного тестування: оцінка професій-

них знань, вмінь і навичок кандидата.  

Суть психологічного тестування: оцінка рівня здіб-

ностей, особистісних якостей, мотивів і інтересів ка-

ндидата (GMA, тест Айзенка, тест Кеттела, тест 

Стронга та ін.). 

Переваги: можна виконувати тест багатьох кандида-

тів одночасно. Це дозволяє значно економити час і 

сили.   

Недоліки: тестування дає досить загальне уявлення 

про особу. За допомогою психологічних тестів відо-

бражується тільки стан особи в даний момент і в да-

ній конкретній ситуації.  

Експериментальні методи 

 

 

 

 

Суть: для претендента формують певні ситуації  наближені до реальних, 

котрі матимуть місце в майбутній роботі, і аналізують, яким чином він їх 

вирішує.  

Переваги: можна  побачити  вміння  претендента  на  практиці. 

Недоліки: великі затрати часу, відривання від роботи інших працівників, до-

даткові матеріальні витрати. 

Кейс-методика Суть: для претендента будують певну  складну  ситуацію і  претендент 

шукає  варіанти  вирішення  цього  завдання  поетапно,  розв’язуючи про-

блеми  з  кожним  окремим  складовим  ситуації.  Цільова  аудиторія  - кері-

вники.   

Переваги: демонстрація практичних вмінь.  

Недоліки: великі затрати часу, додаткові матеріальні витрати. 

5 етап Перевірка рекомендацій та 

характеристики кандидата 

Суть: оцінка достовірності  інформації, викладеної в резюме, а також оцінка чесності претендента. Зокрема, британський стандарт "BS749917858" вимагає від ко-

жного кандидата надання двох характеристик-відгуків для перевірки від попередніх роботодавців. У 80% американських компаній перевіряють рекомендації, щоб 

дізнатися про деякі факти, які кандидат не навів у резюме, або навів неточно та про те наскільки ефективним був працівник на попередньому місці роботи. 

6 етап Медичний огляд  Суть: оцінка фізичного та психічного здоров’я працівника.  

Перевага: переконаність у тому, що кандидату потрібні  фізіологічні характеристики, для виконання потрібної роботи. Недоліки: додаткові витрати 

7 етап Прийняття рішення про 

найм кандидата 

Суть: вибір найбільш підходящого для організації кандидата; укладання з ним трудового договору чи контракту; видача наказу про прийом на роботу, де вказу-

ється термін випробування для перевірки відповідності працівника його обов’язкам (не більше 3-х місяців, а в окремих випадках - 6 місяців) 
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 Поряд з цим  існує досить багато безглуздих методів відбору персоналу, 

наприклад, за датою народження,  за знаком  зодіаку, за кістю руки та станом 

нігтів,  за силою рукостискання,  за  фігурою,  за хобі, за виглядом взуття то-

що. 

Тож основною з наукових проблем відбору є проблема селекції відповід-

них методів. При цьому варто пам’ятати, що стовідсотково ефективних мето-

дів відбору не існує. Відтак і традиційні, і нетрадиційні методи необхідно ви-

користовувати варіативно і персоніфіковано, оскільки різні методи дають 

можливість оцінити різні якості кандидатів на посаду (табл. 2). 

Таблиця 2 

Методи оцінки і відбору персоналу [1] 
Якості, що оціню-

ють 

Аналіз анке-

тних даних 

Психологічне 

тестування 

Оціночна 

ділова гра 

Професійне  

тестування 

Перевірка ре-

комендацій 

Співбе-

сіда 

1. Інтелект   ++ ++   + 

2. Ерудиція +  + ++  + 

3. Професійні 

навички і знання  

+  + ++ + + 

4. Організаційні 

здібності 

+  ++ + + + 

5. Комунікативні 
здібності 

 + ++   ++ 

6. Психологічний 
портрет  

 ++ +  + ++ 

7. Здоров'я і пра-

цездатність  

+  +  + ++ 

8. Зовнішній ви-

гляд і манери  

  +   ++ 

9. Мотивація      ++ 

+  метод часто застосовується; ++ найбільш ефективний метод при визначенні того чи іншо-

го показника. 

 
Все ж таки основними критеріями ефективності  методів відбору персона-

лу є їх достовірність, вартість та валідність - ймовірність того, що відібраний 

кандидат буде з числа найкращих.  

У 1998 році два найбільш шанованих фахівця в сфері психодіагностики - 

професор Ф. Шмідт і Д. Хантер опублікували в Psychological Bulletin  фунда-

ментальний огляд наукових досліджень в області відбору персоналу. Важливі 

практичні та теоретичні висновки були отримані на основі мета-аналізу вели-

чезного фактичного матеріалу, зібраного за 85 років. У своїй роботі вони 

представили результати вивчення прогностичної валідності різних методів 

відбору. Дослідників цікавило, наскільки точно особистісні тести, тести на 

інтелект та інші методики визначають ефективність і продуктивність праців-

ників у реальній трудовій діяльності. Експерти оцінювали результати вико-

ристання як окремих методів, так і їх комбінації: тестів інтелекту (загальної 

розумової здібності, GMA) в поєднанні з іншими методиками (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Валідність різних методів відбору та валідність комбінації тесту на зага-

льні розумові здібності з іншими методами [7] 

Метод відбору 

 

Коефіцієнт 

валідності 

методу 

Коефіцієнт валідності ком-

бінації GMA з іншими ме-

тодами 

1. Тести на інтелект (загальні розумові здібнос-

ті, GMA) 0,51  - 

2.  Виробничі (практичні) завдання 0,54 0,63 

3. Тести на благонадійність 0,41 0,65 

4.  Психологічні  тести 0,31 0,6 

5. Структуроване інтерв'ю 0,51 0,63 

6. Неструктуроване інтерв'ю 0,38 0,55 

7. Тести професійних знань 0,48 0,58 

8. Випробувальний термін 0,44 0,58 

9.  Колегіальна оцінка 0,49 0,58 

10. Перевірка рекомендацій 0,26 0,57 

11. Досвід роботи (років) 0,18 0,54 

12. Аналіз біографічних даних 0,35 0,52 

13. Центри оцінки  0,37 0,53 

14. Бальний метод оцінки  0,1 0,52 

15. Тести професійних інтересів 0,1 0,52 

16. Графологія 0,02 0,51 

17. Вік –0,01 0,51 

  
Дані отримані в результаті проведення масштабного дослідження на за-

мовлення Міністерства праці США (вибірка включала більше 32 тис. співро-

бітників, 515 видів робіт) показують, що використання тестів GMA при від-

борі персоналу є одним з найкращих варіантів. Це пов’язано з тим, що саме 

GMA дають достовірні результати для працівників, які займають різні поса-

ди; мають більш високу валідність, ніж інші методи відбору персоналу; ма-

ють сильну теоретичну базу та низьку вартість проведення. 

За результатами аналізу первинних статистичних даних валідність тестів 

GMA для прогнозування результативності працівників, що претендують на 

різні посади суттєво відрізняється і становить: 

- для професіоналів та управлінських посад – 0,58; 

- для технічних робіт з високим рівнем складності – 0,56; 

- для робіт середньої складності – 0,51; 

- для малокваліфікованої персоналу – 0,40;  

-  для некваліфікованих працівників – 0,23. 

Незважаючи на те що розробка та застосування більш валідних методів 

відбору персоналу має вищу вартість, проте їх використання істотно збіль-

шує прибуток роботодавців. У той же час систематичне застосування низько-

валідних методів призводить до значних фінансових втрат і скорочення ви-

робництва. 
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Для прогнозування результативності кандидатів найбільш ефективними є 

три комбінації різних методів [6]: 

1) тести на інтелект + виконання виробничих завдань (валідність 0,63); 

2) тести на інтелект + тести на благонадійність (валідність 0,65); 

3) тести на інтелект + структуроване інтерв'ю (валідність 0,63). 

Перевага двох останніх комбінацій полягає в тому, що вони можуть бути 

застосовані при відборі як кандидатів, які мають досвід роботи, так і новач-

ків. Крім того, вони дешевші у використанні, ніж інші.  

Висновки. Неефективно організований відбір персоналу призводить до 

суттєвих фінансових втрат, пов’язаних з наймом на роботу непридатного ка-

ндидата, незадовільним морально-психологічним кліматом та високою плин-

ністю кадрів. Тому, з метою уникнення такої ситуації, на підприємствах вар-

то використовувати більш ефективні методи відбору і отримувати з цього 

суттєві конкурентні переваги. При виборі таких методів доцільно враховува-

ти їх валідність та вартість застосування. Однак при цьому, необхідно зважа-

ти на індивідуальні особливості кожного підприємства,  а  саме – специфіку 

виробництва, розміри, технології, що застосовуються  при виробництві, цик-

лічність, мінливість технологій. 
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