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МЕТОДИ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЮ 

 

METHODS OF PERSONNEL SELECTION INTO THE ORGANIZATION 

 

Відбір персоналу є одним з найважливіших та основних елементів 

управління персоналом і частиною кадрової політики організації [1, с. 3]. 

Проблематика методів відбору персоналу в організацію не є принципово 

новим напрямком роботи HR-менеджерів, адже будь-яка організація, 

незалежно від її розмірів та фінансових можливостей, стикається з 

проблемами, що пов’язані з виявленням особистих якостей кандидатів на 

роботу в даній організації. Досить часто керівники та співробітники служб 

управління персоналом не завжди розуміють і можуть оцінити потенціал та 

здатність кандидатів. Сьогодні керівники усвідомлюють, що питання 

успішного відбору персоналу стоїть набагато гостріше, ніж раніше. Це 

пов’язано з останніми змінами в системі управління, стратегій та функцій 

організацій, що неминуче відображаються в способах розстановки 

працівників, зміні психології та організаційній культурі персоналу для 

досягнення максимальної ефективної роботи і підвищення продуктивності 
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праці. В результаті недооцінка керівництвом організації ефективних методів 

відбору персоналу в організацію стає наслідком низьких показників випуску 

продукції, конфліктів у колективі, «халтури» та випадків ледарства 

персоналу. 

Проблематика методів відбору персоналу в організацію перебувала у 

полі дискурсу та наукової уваги ряду вітчизняних та закордонних вчених. 

Серед вітчизняних вчених були: М. М. Буднік, І. С. Пономаренко, 

Є. В. Лебедєвої, А. В. Зеленкова, А. В. Кононенка, О. О. Гетьмана, 

С. Ю. Царюка, І. М. Скаско, К. О. Павленко, Т. С. Шульгіної, 

А. С. Федорової, В. І. Бокій, Н. П. Гуцуляка та ін. Серед закордонних вчених 

даною темою займалися: Г. Попович, М. Аббель-Бассед, Д. Стануйкіч, 

К. Чанг, С. Ахмед, А. Коста, Д. Делен, М. Лангер, С. Гюрбюз, Дж. Ломмел, 

Ф. Бернірі, А. Лакруа, Н. Заруба, О. Нікіфорова, Дж. ван дер Вюрст, 

А. Закірова, А. Я. Кібанов, Є. М. Уланова, Н. В. Кузнєцова та ін. 

Існує досить велика та різноманітна кількість визначень поняття 

«відбір персоналу» [2, с. 362]. Одним із визначень, яке найбільш повно 

розкриває сутність даного поняття, на мою думку, є визначення, 

сформульоване В. В. Красношапкою, яка розглядає відбір персоналу в 

організацію як процес, процедуру, послідовність дій з вивчення професійних, 

психологічних та особистісних якостей кандидата, з метою встановлення 

його здатності виконувати посадові обов’язки на певному робочому місці або 

посаді, і в кінцевому підсумку – як вибір із сукупності претендентів найбільш 

прийнятого з урахуванням його кваліфікації, спеціальності, здібностей та 

інтересів, що відповідають цілям організації [3]. 

Методи відбору персоналу в організацію повинні відповідати таким 

вимогам: 

1) об’єктивність (відбір повинен проходити незалежно від волі, 

бажання, інтересів HR-менеджерів або інших людей); 

2) надійність (відтворюваність, збереження тих самих результатів 

дослідження при повторному вимірі); 

3) валідність (міра відповідності, обґрунтованість та придатність 

методик та результатів дослідження поставленим завданням); 
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4) практичність;  

5) сприйняття методу з боку кандидатів; 

6) об’єктивність;  

7) нормованість;  

8) порівнянність;  

9) доцільність;  

10) економічність;  

11) інтерпретованість [3]. 

Для здійснення процесу відбору персоналу використовуються 

спеціально розроблені методи. На сьогоднішній день у світі існує безліч 

методів відбору персоналу, серед яких: 

1) аналіз документів, документографія (дана процедура відбору 

проходить, як правило, заочно, там аналізуються ксерокопії дипломів, 

атестатів, сертифікатів, характеристики, стаж роботи тощо); 

2) співбесіда або інтерв’ю (невеличкий іспит, в якому перевіряються і 

фахові, ділові та психологічні якості кандидатів, а також здібності та 

потенціал); 

3) тестові методики (найбільш об’єктивний метод відбору, що являє 

собою сконструйовані і формалізовані процедури поглибленого вивчення 

якостей кандидата, з метою визначення його компетенцій – тести на 

перевірку знань, фізичні тести, робочі завдання тощо); 

4) спецперевіркові методи (найбільш рідкісний метод відбору 

персоналу, де застосовується ладетектор брехні); 

5) метод «Assessment сenter» (багатовимірний процес оцінки, комплекс 

методик впродовж робочого дня, в якому кандидати проходять 

спостереження та оцінюються командою об’єктивних, спеціально 

інструктованих, компетентних суддів (асесорів). Даний метод 

використовують спеціалізовані та крупні компанії, вартість послуги від 1 до 3 

тис. $); 

6) медичний огляд та ін. 

Отже, важливість грамотної побудови процесу відбору персоналу в 

організацію полягає в тому, що при його здійсненні роботодавець отримує 
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можливість вибору найкращих кадрів. Цим він зумовлює підвищення 

ефективності праці персоналу, зниження затрат на планування та проведення 

відбору, та як наслідок, зростання доходу підприємства. 
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PANDEMIC (ON THE EXAMPLE OF KHARKIVGAS JSC) 

 

Однією з масштабних змін сучасності є пандемія Covid-19 та 

карантинні обмеження, пов’язані з нею. З боку держави та персоналу 

з’явились нові вимоги до організації праці. Підприємства з газорозподілу є 
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