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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ У СИСТЕМІ 

МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТУ 

Пошук і відбір персоналу є невід’ємним напрямом діяльності будь-якого 

підприємства. Оскільки укомплектованість кваліфікованими кадрами та рівень 

їх професійних знань та умінь впливає на економічну ефективність та 

конкурентоспроможність діяльності підприємства, дана тема є актуальною для 

дослідження та розроблення нових принципів. 

Питання відбору персоналу вивчали зарубіжні та вітчизняні автори – такі, 

як Л. В. Балабанова, О. А. Гавриш, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська, 

В. А. Рульєв. Тож, проаналізувавши дослідження різних вчених, погодимося з 

визначенням, що відбір персоналу – це процес, спрямований на пізнання 

професійних і психологічних якостей претендента на посаду, на основі яких 

встановлюються здатність виконувати посадові обов’язки згідно з посадовою 

інструкцією. Результатом є обрання найбільш підходящого претендента, 

враховуючи кваліфікацію, спеціальність, здібність на інтереси, що спрямовані 

на досягнення завдань і цілей підприємства [1]. 

На більшості підприємств використовують традиційні методи відбору 

персоналу. До них належать : 

1. Анкетування. Метою є отримання базової інформації про 

потенційного співробітника, задаючи питання про освіту, здоров'я, сімейний 

стан, про попередні місця роботи та причини звільнення. 

2. Тестування, спрямоване на психодіагностику за допомогою різних 

критеріїв і шкал значень. 

3. Співбесіда – діагностичне інтерв’ю. Це є найбільш поширений 

метод [2]. 

4. Перевірка біографічних даних. 
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Медійний бізнес характеризується високою динамічністю, 

інноваційністю, творчою складовою, дефіцитом талантів, отже, застосування 

традиційних методів відбору персоналу недостатньо. Досліджуючи дану тему, 

ми виявили, що існують сучасні способи, що можуть ширше розкрити творчий 

потенціал, кваліфікацію і спеціалізацію потенційних кадрів підприємств. Дані 

підходи широко розповсюджені у розвинених країнах світу і нині стають все 

більш актуальними в Україні.  

Такими прогресивними методами відбору є:  

1. Assessment centre. Суть полягає у проведенні комплексного відбору 

через тестування, дискусії, анкетування, аналіз нестандартних 

непередбачуваних ситуацій, розв’язування кейсів, проведення ділових ігор. 

Особливістю даного методу є виявлення компетенцій замість аналізу поведінки 

кандидата в цілому [3]. 

При даному методі виокремлення відповідних параметрів відбувається за 

трьома класами: 

І – Vision – пізнавальні якості претендента (планування, системність у 

процесі мислення, нестандартність прийняття рішення і т.д.); 

ІІ – Action – здібності до здійснення діяльності (постановка завдань і 

цілей для досягнення мети, самомотивування тощо); 

ІІІ – Communication – вміння кандидата знаходитися в соціумі, співпраця 

з іншими працівниками [4]. 

2. Методика STAR (Situation Target Action Result). Абревіатура 

розшифровується як Situation – Task – Action – Result (з англ. Ситуація – 

Завдання – Дія – Результат). Метою даного способу є виявлення поведінкової 

реакції шляхом аналізу відповідей на питання про певні життєві ситуації. 

Даний метод допомагає виявити ту чи іншу компетенцію. 

3. Методика «CASE-інтерв'ю» є найбільш доцільною для ширшого 

пізнання як індивідуально–особистісних особливостей, цінностей та моделей 

поведінки претендента, так і компетенцій. Цей спосіб здійснюється шляхом 

розгляду претендентом ситуації, що дозволить виявити саме ті характеристики, 
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що цікавлять роботодавця. Особливістю даного методу є можливість зібрати 

більш повну інформацію, ніж, наприклад, з використанням методики STAR. 

Серед усіх сучасних тенденцій саме ця найчастіше зустрічається на 

підприємствах України [5]. 

4. Портфоліо – це певний збірник (папка) кандидата, в якій зібрані 

творчі роботи потенційного співробітника (фото, сценарії, ілюстрації, дизайни 

логотипів, приклади відеороликів тощо). Метою такого методу є виявлення 

творчих досягнень претендента, аналіз і вивчення спектру виконуваних робіт, 

оцінки їх відповідності вимогам майбутньої роботи.  

5. Відеорезюме. До даного методу не існує ніяких особливих вимог, 

адже він являє собою ролик про особистість, що наймається, риси характеру, 

вміння та навички. Звичайно, головним недоліком даного методу є відсутність 

живого спілкування і бачення безпосередньої поведінки претендента під час 

бесіди. 

6. Стресові інтерв’ю. Однією з вимог до людей творчих професій в 

медіабізнесі є стресостійкість, оскільки робота виконується в обмежені терміни, 

відсутні стандартні вимоги щодо якості виконання роботи. Метою інтерв’ю є 

виявлення у особистості вміння діяти у стресових ситуаціях. Можливими 

складовими такого інтерв’ю є недотримання встановленого регламенту, 

запитання нестандартного змісту, незручна обстановка.   

Отже, виявлені сучасні методи відбору персоналу, що дозволять 

сформувати висококваліфікований, творчий, конкурентоспроможний колектив. 

Але важливою умовою успішного використання таких методів є їх 

відповідність завданням і цілям організації, досвіду і практики управління 

персоналом підприємства, формування сучасної корпоративної культури 

медіапідприємства.  
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РОЛЬ СУЧАСНИХ ВИСТАВОК У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

МЕДІАСФЕРИ 

 

Актуальність. Виставкова діяльність в Україні є необхідною складовою, 

що сприяє розвитку ринкових процесів, є каталізатором науково-технічного 

прогресу та технологічного оновлення вітчизняного виробництва, стимулює 

закріплення позитивних змін у структурі економіки. Виставки відображають 

досягнення технічного розвитку підприємств, є важливим соціокультурним 

явищем та цінним джерелом інформації, яка дозволяє складати прогнози щодо 

змін кон'юнктури ринку.  

Результати. Дослідження деяких вчених показують, що багато 

підприємців сприймають виставки лише як спосіб збуту продукції та витрати на 

оплату виставкової площі [1]. На нашу думку, це є помилковим, адже за 

допомогою виставок можна прогнозувати дії конкурентів; значно підвищити 
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