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МЕТОД ОЦІНКИ ТА ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ У ПРОЕКТНІ 
КОМАНДИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ  

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 

Анотація. У статті здійснено класифікацію методів відбору та оцінювання здобувачів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання на базі ЗВО цивільного захисту. Узагальнено застосування компетентнісного 
підходу до процесу командоутворення та кваліметричного методу оцінки з аналізом критеріїв, які описують 
ділові, психологічні та особистісні значення. Наведено можливість застосування компетентнісного підходу до 
відносного інтегрального значення щодо вимог на включення в проєктну команду. Запропоновано модель 
оцінки компетентності кандидатів, що здійснює впорядкованість критеріїв відповідності з «портретом ідеаль-
ного претендента». прийняттю рішення в процесі відбору та формування команд. кількісних значень здобу-
вачів. Кількісний компетентнісний та кваліметричний підхід у системі кадрового менеджменту закладів вищої 
освіти цивільного захисту із специфічними умовами навчання, а саме формалізація критеріїв оцінювання кан-
дидатів у проектні команди за умови надання обґрунтованої кваліметричної оцінки знань, умінь, особистісних 
якостей є ефективним методом прийняття управлінських.  

Предметом дослідження є методи оцінювання та відбору претендентів, управління персоналом в проєк-
тах безпеко-орієнтованих систем. Управління проєктами та програмами менеджменту людських ресурсів в си-
стемі цивільного захисту, формування бази даних членів проєктних команд в безпеко-орієнтованих системах 
(БОС) та їх оцінки використовуючи індексний метод для оптимізації процесів відбору членів проектних ко-
манд. 

Метою статті є підвищення ефективності та об’єктивності системи оцінювання та відбору здобувачів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання системи цивільного захисту України. 

Методи дослідження: управління людськими ресурсами з використанням HRM-систем, експертні ін-
формаційні системи та індексні числові показники. Отримано такі результати: розроблено модель-схему 
оцінювання та відбору кандидатів у проект з використанням експертної системи для подальшого процесу нако-
пичення знань завдяки програмному забезпеченню, запропоновано індексний метод на прикладі закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання системи цивільного захисту, які належать до безпеко–орієнтованих 
систем. 

Висновки:  Розроблено узагальнену модель-схему експертної системи для відбору кадрів у безпеко-

орієнтовані системи на основі індексного методу. 
Ключові слова: компетентнісний підхід, проектний менеджмент, управління персоналом, формування 

проектних команд. 
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METHOD OF EVALUATION AND SELECTION OF CANDIDATES IN THE PROJECT 

TEAMS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CIVIL  

PROTECTION SYSTEM 

 
Abstract. The article classifies the methods of selection and evaluation of applicants for higher education with 

specific learning conditions based on the Civil Defence Law. The application of the competence approach to the team-

building process and the qualimetric evaluation method with the analysis of criteria that describe the business, psycho-

logical and personal values are generalized. The possibility of applying the qualimetric model to the relative integral 

value of the applicant's similarity to the requirements for inclusion in the project team is presented. A mathematical 

qualimetric model for assessing the competence of candidates is proposed, which carries out the orderliness of the crite-

ria of compliance with the "portrait of the ideal candidate." decision-making in the process of selection and formation of 

teams. Quantitative values of applicants. Quantitative competence and qualimetric approach in the system of personnel 
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management of higher education institutions of civil defence with specific learning conditions, namely the formalization 

of criteria for evaluating candidates for project teams provided a reasonable qualimetric assessment of knowledge, 

skills, personal qualities are an effective method of management. 

The subject of research is the methods of evaluation and selection of applicants, personnel management in pro-

jects of security-oriented systems. Management of projects and programs of human resources management, formation 

of a database of members of project BOS teams and their evaluation using the index method to optimize the processes 

of selection of project team members in a security-oriented system. 

The purpose of the article is to increase the efficiency and objectivity of the system of evaluation and selection 

of higher education seekers with specific training conditions of the civil protection system of Ukraine. 

Research methods: human resource management using HRM systems, expert information systems and index 

numerical indicators. The following results were obtained: a model-scheme of evaluation and selection of project can-

didates was developed using an expert system for further knowledge accumulation through software, an index method 

was proposed on the example of higher education institutions with specific training conditions for civil defence systems. 

Conclusions: Summarizing the data of the study, we can conclude that it is appropriate to improve the method-

ology for assessing applicants for higher education in civil defence with specific learning conditions through new ap-

proaches to quantifying the quality criteria QMS. The generalized model scheme of the expert information system for 

the selection of shots in security-oriented systems based on an index method is developed. 

Keywords: competency approach, personnel management, formation of project teams. 
 

 

Вступ. В системі кадрового менеджменту 

одною із складових компонентів є впровадження 

підсистеми оцінювання та відбору трудових ре-
сурсів, вихідні елеманти якої становлять основу 

для прийняття кадрових рішень щодо формування 

проєктних команд. Фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища закладів вищої освіти 

цивільного захисту (ЗВО ЦЗ) спонукають застосо-
вувати проєктно-орієнтований підхід, який пози-
тивно зарекомендував себе у багатьох галузях 

людської діяльності. ЗВО ЦЗ стикаються з необ-
хідністю застосовувати ефективні й оптимальні 
системи відбору та оцінки персоналу. Методології 
проектного управління PINCE2, P2M, PmBOK, 

Six Sigm сприяють досягненню успіху в проектах 
та програмах, тому доцільно перейняти закордон-
ний досвід. Інтеграція в світову практику системи 
оцінки IPMA delta дозволяє виявити організаційні 
патології в управлінні проектами та програмами. 
Основною проблемою для топ-менеджменту при 
відборі персоналу є оцінка придатності кандидата 
до майбутньої його ролі в проєкті. 

HR команди прагнуть застосовувати різно-
манітний інструментарій рекрутингу, який сприяє 
оптимізації селекції вибірки множини необхідних 
кандидатів (здобувачів вищої освіти) з генеральної 
сукупності абітурієнтів. Критичними параметрами 
в процесі формування команд являються час (0-Т) 
та якість компетенцій кандидата (Q). Тому ризики 
під час процесу відбору зростають, а відповідно 
важливими є методи оцінки та відбору претен-
дентів у проектні команди, які найбільш оптималь-
ні для організаційної структури та поставлених 
завдань. 

Аналіз досліджень та публікацій 
Проблематику проєктно-орієнтованого 

управління в складних системах досліджувало чи-
мало вчених, зокрема Новіков Д. А. [1], Бушуєв С. 

Д. [2], Чумаченко І. В. [7], Арчебальд Р. Д. [11] та 
інші.  

У роботі Бушуєва С. Д. [2] досліджувались 
процеси управління проектними знаннями. Було 
розроблено концептуальну модель, що сприяє 
структуризації даних з подальшим перетворен-
ням їх у базу знаннь. Ці напрацювання слід вра-
ховувати при розробці нових моделей оцінки та 
відбору здобувачів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання в системі цивільного захисту. 
Надалі ці системи управління людськими ресур-
сами в сфері безпеко–орієнтованої системи до-
цільно застосувати  для представлення даних в 
інформаційному середовищі. 

У праці Г. Азгальдова [16] приділено 
значну увагу дослідженню методологічних під-
ходів застосування кваліметричної оцінки 
якісних показників. Даний метод сприяє ефек-
тивному управлінні трудовими ресурсами. Вико-
ристання кваліметричного методу під час 
оцінювання персоналу державних організацій 
розглянуто в працях С. Александрової [17] і О. 
Чернушкіної [18]. Ці напрацювання доцільно 
застосувати для побудови критеріально-

кваліметричної моделі оцінювання якісних по-
казників персоналу в системі цивільного захисту.  

В монографії Чумаченка І. В [7]. до-
сліджувались мультипроєкти та претенденти, яких 
відбирали на включення в команду. Ці 
напрацювання є актуальними в складній соціотех-
нічній системі (ЗВО ЦЗ). Складність аналізу кан-
дидатів та методологій відбору в такі проєкти 
постійно зростають. Відповідно це потребує 
крашого рішення для відбору та формування ко-
манд у турбулентному та динамічному середовищі. 
Якість взаємодії компонентів системи між стейк-
холдерами і розподіл ресурсів є актуальною зада-
чею. 
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У праці Лисенка Д. Е. [8] досліджено ме-
тоди та моделі для оцінки і відбору претендентів 
команди проєкту, використовуючи теорію пре-
цендентів як базу накопиченого досвіду для 
відбору на основі подібності членів проєкту. 
Модель кваліметричної оцінки дозволяє ком-
плексно проаналізувати кандидатів. База прецен-
дентів та їх оцінка сприяє успішній селекції для 
командоутворення. Ці методи є актуальними для 
безпеко-орієнтованої системи і їх доцільно 
розглядати для рекрутингу й відбору ресурсів. 

Щодо психодіагностичного відбору в 
МВС, у [23] описано автоматизований комплекс 
визначення професійної придатності кандидатів 
до навчання у вищих військових закладах освіти 
МВС України. Дослідження проводились 
емпіричними методами на основі оцінки про-
фесійної мотивації навчання курсантів Націо-
нальної Гвардії України в ВВНЗ МВС України за 
контрактом. 

Фізичну підготовку здобувачів вищої 
освіти МВС досліджували автори [24]. Всебічна 
підготовленість персоналу диктується сучасними 
умовами і являється елементом інноваційного 
розвитку суспільства. Професійно-фізичне вдос-
коналення є однією з ключових вимог до 
фахівців в галузі безпеки людини. 

В роботі [19] наведено характеристику ме-
тодів відбору команд, яку відображено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 
Характеристика етапів відбору команд 

№з/п Назва методу Характеристика 

1. 
Попередня 

бесіда 

Основна мета – оцінка рівня 
освіченості претендента, а 
також особистісних якостей. 
Попередню бесіду проводить 
лінійний менеджер або мене-
джер з персоналу. 

2. 

Заповнення 

бланка-заяви, 
анкетування 

Претенденти, які пройшли 
попередню бесіду, мають за-
повнити бланк заяви і анкету. У 
анкеті запитується інформація, 
яка впливає на продуктивність 
майбутньої роботи претенден-
та,  щоб провести на основі цих 
даних психометричну оцінку 
кандидата. 

3. Інтерв’ю 

Метою цієї бесіди є  відбір 

кандидатів на посаду.  Існує 
декілька типів інтерв’ю: за 
попередньо розробленою схе-
мою; слабоформалізовані і 
вільні бесіди не за схемою. 

4. Тест 

Джерело даних про професійні 
здібності та вміння претендента 
на посаду. Тестування допома-
гає сформувати думку про 
здатність претендента до його 
професійної діяльності. Тести 
можуть перевіряти розумові 
здібності, рух та фізичні мож-
ливості, оцінювати 

особистість. Тестування харак-
теризується двома параметра-
ми: ефективністю критеріїв та 
дієвістю змісту. 

5. 

Перевірка 

рекомендацій 

та службово-
го 

списку 

З’ясовують мотивацію, компе-
тенцію, здатність адаптуватися 
у колективі. Перевірка 
біографії є корисною, тому що 
це простий спосіб одержання 
інформації про претендента. 

6. 
Медичний 

огляд 

Проводиться, якщо робота 
висуває особливі вимоги до 
здоров’я претендента, коли 
необхідно визначити здатність 
претендента виконувати фізич-
ну роботу. 

7. 
Прийняття 

рішення 

Це здійснення порівняння кан-
дидатів за всіма параметрами і 
подання їх на розгляд керів-
ництву, яке приймає рішення. 

 

Гарвардські психологи продемонстрували, 
що особисті якості (soft skills) прямо пропорційно 
впливають на успіх в проектах (на 85%), тому що  
вони закладаються в характер людини ще з раннь-
ого віку і темперамент людини практично немож-
ливо змінити. А професійні здібності (hard skills), 

знання та досвід приходять з роками, змінюються 
та доповнюються. При відборі в американські фір-
ми більше 90%  претендентів обирають на етапі 
підсумків глибинного інтерв’ю та співбесіди, а 
доповнюючи їх іншими методами оцінки та відбо-
ру дає змогу прийняти ефективне рішення для HR.  

 
Рисунок 1 - Структура HR функцій 

 

Метою статті є підвищення ефективності 
та об’єктивності системи оцінювання та відбору 
здобувачів вищої освіти із специфічними умова-
ми навчання системи цивільного захисту 
України. 

Методи досліджень. Управління людсь-
кими ресурсами з використанням HRM-систем, 
експертні інформаційні системи та індексні чис-
лові показники. Отримано такі результати: ро-
зроблено модель-схему оцінювання та відбору 
кандидатів у проект з використанням експертної 
системи для подальшого процесу накопичення 
знань завдяки програмному забезпеченню, за-
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пропоновано індексний метод на прикладі за-
кладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання системи цивільного захисту, які нале-
жать до безпеко–орієнтованих систем. 

Виклад основного матеріалу. Проєктні ме-
неджери повинні поєднувати традиційні та нестан-
дартні методи оцінки, відбору для успішного фор-
мування команд. Розширення методів сприяє ком-
плексному дослідженню поведінки кандидата в 
різних умовах, щоб змоделювати його результати 
на фазі адаптації. До традиційних методів відбору 
належать такі інструменти: резюме, попердня 
відбіркова співбесіда, анкетування, центри оцінки, 
інтерв’ю, професійне випробування, тестування, 
перевірка рекомендацій та службового списку. До 
не стандартних методів відбору персоналу нале-
жить «шокове інтерв’ю», brainteaser-інтерв'ю . Ос-
новною метою попередньої відбіркової співбесіди 
є визначення особистих якостей, переконань та 
оцінка рівня освіти претендента. Кандидатів, які 
пройшли попередню співбесіду, допускають до 
заповнення анкетних даних. Саме на фазі аналізу 
анкетних даних проводять стандартизовану оцінку 
претендента. Популярним методом управління 
трудовими ресурсами є бенчмаркінг, який порів-
нює дані та обирає кращі результати. 

Реалізація конкурсного відбору на навчання 
в ЗВО ЦЗ являється процесом формування коман-
ди (термін реалізації якого 4-5 років, що є терміном 
навчання). Тобто відбувається відбір в команду 
проєкту, яка по завершенні розпускається, а її 
учасники реалізовують набуту компетентність в 
інших проектах (в практичних підрозділах). В про-
цесі підбору претендентів експерти аналізують 
результати особистісних, ділових, психологічних 
та фізіологічних параметрів на відповідність вимо-
гам. Ці критерії можна узагальнити в soft skills 

(«м’які» навички), hard skills («жорсткі» навички), 
physic skills (фізіологічні навики та показники). 

Hard skills (з анг. «жорсткі» навички) ділові 
та професійні навики, якими можна оволодіти в 
процесі навчання та які можна виміряти, напри-
клад знання іноземної мови та математики, за-
стосування інформаційних технологій в практичній 
діяльності. 

Soft skills («м’які» навички) універсальні 
компетенції, які значно складніше виміряти кіль-
кісними показниками. Їх також називають осо-
бистісними якостями людини (характер та темпе-
рамент), які набуваються з досвідом. В системі 
цивільного захисту такі компетенції як лідерські 
навики, комунікація та дисциплінованість є дуже 
важлими. 

Physical skills (фізіологічні навики) є необ-
хідною умовою для допуску на етапі медичного 
огляду та фізичного тестування, в якому канди-
дати демонструють силу, швидкість та витри-

валість. Ці компетенції дозволяють перекона-
тись, що кандидат відповідає вимогам до вико-
нання робіт із значними фізичними навантажен-
нями та в умовах стресу (рисунок 2). 
Σ∆Ikj= (ɷss{Issxj} ɷhs {Ihsxj} ɷps {Ipsxj})/3,       

(1) 

де Σ∆Ikj – це інтегральний індекс компетенції j-
того кандидата;  

ɷss, ɷhs, ɷps – вагові коефіцієнти soft 

skills, hard skills, physic skills,  Σɷ=1; 

Iss, Ihs, Ips – індекси soft skills, hard skills, 

physic skills; 

xj – j-тий кандидат xєX 
 

 
Рисунок 2 – Геометрична модель компетентності 

членів проектних команд ЗВО в системі ЦЗ 

 

В процесі дослідження задачі Z селекції мно-
жини претендентів,                 , де x Х вико-
ристовується метод експертного оцінювання на 
кожному з етапів життєвого циклу формування ко-
манди. Важливо, щоб оцінювання відбувалось 
об’єктивно, адже від цього залежить значення інте-
грального індексу (Ik) з подальшим формуванням 
рейтингу.  

Для підвищення точності кількісної оцінки 
якісних показників претендентів доцільно фор-
малізувати критерії, їх вагові коефіцієнти за до-
помогою теорії кваліметрії. Формалізація цих 
показників дозволить зменшити суб’єктивізм. 
Кваліметрíя (лат. Quales – якість, грец. Μετρέω – 

міряю) – науковий напрям, який вивчає методо-
логію та проблематику комплексного кількісного 
оцінювання якості будь-яких об’єктів – пред-
метів, явищ або процесів. 

Проєкт відбору (selection) кандидатів у 
проектні команди ЗВО в системі цивільного за-
хисту можна відобразити системною моделлю 
управління якістю, компонентою якої виступає 
інтегрований індекс компетентності. 
Взаємозв’язки між етапами управління змістом 
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робіт (Content management), управління ресурса-
ми (HRM), а також метриками оцінювання ком-
петенцій претендентів (HR KPI) є прямо пропор-
ційними вимогам та очікуванням стейкхолдерів 
(St) ЗВО ЦЗ, які здійснюють функцію моніторин-
гу та контролю фаз життєвого циклу проекту (2): 

S=({Cm},{HRM},St{Req}),               (2) 

Системна модель-схема оцінювання та 
відбору кандидатів у проект відображено на ри-
сунку 3. 
 

 

 

Ви
сновок. 
Ми про-
аналізува
ли мето-
ди оцінки 
та відбо-
ру люд-
ських 
ресурсів, 
а також 
критерії 
для їх 
вибору в 
складних 
соціотех-
нічних 
системах 
на при-
кладі 

закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання в системі цивільного захисту України.. 
Розроблено модель формування команд в безпе-
ко-орієнтованій системі. Впровадження даних 
методів та запропонованих моделей сприятиме 
ефективному тестуванню нових претендентів на 
включення в проекти системи цивільного захи-
сту України. на всіх життєвих циклах організації. 
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